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Ændringsforslag 191
Christofer Fjellner

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter sig 
tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter sig 
tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på et strengt videnskabeligt 
grundlag, som f.eks. vedrører:

Or. en

Ændringsforslag 192
Julie Girling

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter 
sig tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 

3. Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter 
sig tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
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anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten og EU's internationale 
forpligtelser, er begrundede, 
forholdsmæssige og ikkediskriminerende 
og i tillæg hertil er baseret på tungtvejende 
grunde.

Or. en

Ændringsforslag 193
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter 
sig tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 

3. Medlemsstaterne kan som 
risikoforvaltere vedtage foranstaltninger, 
der begrænser eller forbyder dyrkningen på 
hele eller dele af deres områder af en 
særlig GMO eller en gruppe GMO'er 
inden for en afgrødesort eller ud fra 
bestemte karakteristika eller alle GMO'er, 
der er godkendt i overensstemmelse med 
del C i dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og er baseret på 
grunde, som f.eks. vedrører:
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vedrører:

Or. en

Ændringsforslag 194
Valentinas Mazuronis

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter 
sig tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

3. Uanset denne artikels stk. 1, kan 
medlemsstaterne efter risikovurderingen, 
der er foretaget i medfør af dette direktiv 
eller af forordning (EF) nr. 1829/2003,
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af deres områder af en GMO eller af 
grupper af GMO'er inden for en 
afgrødesort eller ud fra bestemte 
karakteristika eller af alle GMO'er, der 
tidligere er godkendt i overensstemmelse 
med del C i dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

Or. en

Ændringsforslag 195
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning
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Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter 
sig tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

3. En medlemsstat kan efter 
risikovurderingen, der er foretaget i 
medfør af dette direktiv eller af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, og som 
ansvarlig for risikostyringen vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkningen på hele eller dele af 
sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

Or. en

Ændringsforslag 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter 
sig tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 

3. Uanset artikel 1 kan en medlemsstat 
efter risikovurderingen, der er foretaget i 
medfør af dette direktiv eller af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, og som 
ansvarlig for risikostyringen vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkningen på hele eller dele af 
sit område af en GMO eller af grupper af 
GMO'er inden for en afgrødesort eller ud 
fra bestemte karakteristika eller af alle 
GMO'er, der tidligere er godkendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
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nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

Or. it

Ændringsforslag 197
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter 
sig tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse 
med EU-retten, begrundede, 
forholdsmæssige og ikkediskriminerende 
og i tillæg hertil er baseret på 
tungtvejende grunde, som f.eks. vedrører:

3. Uanset denne artikels stk. 1, kan en 
medlemsstat vedtage foranstaltninger, der 
begrænser eller forbyder dyrkningen på 
hele eller dele af sit område af den GMO, 
der tidligere er godkendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003.

Disse foranstaltninger, som 
medlemsstaterne kan vedtage efter eget 
valg, kan være relateret til miljøpolitiske 
eller landbrugspolitiske mål eller andre 
tvingende grunde, som f.eks. 
arealanvendelse, fysisk planlægning, 
socioøkonomiske virkninger, sameksistens 
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og offentlig orden.

Or. fr

Ændringsforslag 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter 
sig tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks.
vedrører:

3. En medlemsstat kan vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkningen på hele eller dele af 
sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende. Der kan vedtages 
nationale, regionale eller lokale forbud 
mod dyrkning af en GMO baseret på 
grunde, som bl.a. vedrører:

Or. en

Ændringsforslag 199
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
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Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter 
sig tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

3. En medlemsstat kan efter 
risikovurderingen, der er foretaget i 
medfør af dette direktiv eller af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, og som 
ansvarlig for risikostyringen vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkningen på hele eller dele af 
sit område af en GMO eller af grupper af 
GMO'er inden for en afgrødesort eller ud 
fra bestemte karakteristika eller af alle 
GMO'er, der tidligere er godkendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede og 
ikkediskriminerende og er baseret på 
grunde, som f.eks. vedrører:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indeholder ordførerens formulering, men referencen til "fase 1" slettes.  
Desuden slettes ordet "forholdsmæssige", da foranstaltningernes forholdsmæssighed skal 
vurderes af den nationale lovgivning. Der er derfor ingen grund til harmonisering 
(nærhedsprincippet). Ændringsforslaget består også i fjernelse af ordet "tungtvejende", da 
det er en subjektiv term, der ikke er nødvendig her. 

Ændringsforslag 200
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra a)
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Rådets holdning Ændringsforslag

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der 
er vurderet i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1829/2003

a) miljøpolitiske mål med relation til 
miljømæssige konsekvenser, som kan 
opstå som følge af tilsigtet udsætning eller 
markedsføring af GMO'er, og som opstår 
udover de konkrete konsekvenser, der er 
undersøgt i forbindelse med den 
videnskabelige risikovurdering foretaget i
henhold til dette direktiv og forordning 
(EF) nr. 1829/2003. Disse forhold kan 
bl.a. omfatte:

- forebyggelse af, at ukrudt og skadedyr 
udvikler modstandsdygtighed over for 
pesticider

- forebyggelse af en øget brug af 
pesticider som følge af GMO-dyrkning

- en genetisk modificeret sorts invasivitet 
eller vedholdenhed eller muligheden for 
krydsning med nationalt dyrkede eller 
vilde planter

- forebyggelse af negative konsekvenser 
for det lokale miljø, der er opstået som 
følge af de ændringer i 
landbrugspraksisser, der er forbundet 
med dyrkningen af GMO'er,

- vedligeholdelse af den lokale 
biodiversitet, herunder visse habitater og 
økosystemer eller visse typer af naturlige 
og landskabsmæssige særpræg samt 
specifikke økosystemfunktioner og -
tjenester

- manglen på tilstrækkelige oplysninger 
om de potentielle negative indvirkninger 
af udsætningen af GMO'er på det lokale 
eller regionale miljø i en medlemsstat, 
herunder på biodiversiteten

- videnskabelige usikkerheder angående 
enhver af de ovennævnte grunde, dvs. 
modstridende beviser eller mangel på 
tilstrækkelig videnskabelighed.

Or. en
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Begrundelse

Begrebet "markedsføring" er allerede medtaget i COM-forslaget. Miljømæssige konsekvenser 
kan også følge af handel med og transport af frø, og derfor skal der også tages højde for 
dette. "Videnskabelige usikkerheder" tilføjes, da det giver mulighed for at vedtage 
forsigtighedsforanstaltninger inden for rammerne af WTO SPS-aftalen. Desuden fastsætter 
den generelle fødevarelovgivning, at hvor der eksisterer en risiko for liv eller sundhed, men 
hvor der hersker videnskabelig usikkerhed, er forsigtighedsprincippet en mekanisme, der kan 
anvendes ved afgørelsen af, hvilke risikostyringsforanstaltninger der bør iværksættes.

Ændringsforslag 201
Christofer Fjellner

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra a)

Rådets holdning Ændringsforslag

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der 
er vurderet i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1829/2003

udgår

Or. en

Ændringsforslag 202
Julie Girling

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra a)

Rådets holdning Ændringsforslag

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der 
er vurderet i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1829/2003

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 203
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra a)

Rådets holdning Ændringsforslag

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der 
er vurderet i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1829/2003

a) miljømæssige indvirkninger, der vil 
kunne være forbundet med udsætning 
eller markedsføring af GMO'er, og som er 
supplerende i forhold til de miljømæssige 
indvirkninger, der er undersøgt i 
forbindelse med den videnskabelig 
vurdering af indvirkningerne på miljøet 
som gennemført i henhold til del C i dette 
direktiv. Disse forhold kan omfatte:

- forebyggelse af, at ukrudt og skadedyr 
udvikler modstandsdygtighed over for 
pesticider

- en GMO-sorts invasivitet eller 
vedholdenhed eller muligheden for 
krydsning med nationalt dyrkede eller 
vilde planter

- forebyggelse af negative konsekvenser 
for det lokale miljø af de ændringer i 
landbrugspraksisser, der er forbundet 
med dyrkningen af GMO'er,

- fastholdelsen og udviklingen af 
landbrugspraksisser, som giver større 
mulighed for at forene produktionen og 
økosystemernes bæredygtighed

- vedligeholdelse af den lokale 
biodiversitet, herunder visse habitater og 
økosystemer eller visse typer af naturlige 
og landskabsmæssige særpræg samt 
specifikke økosystemfunktioner og -
tjenester

- manglen på tilstrækkelige oplysninger 
om de potentielle negative indvirkninger 
af udsætningen af GMO'er på det lokale 
eller regionale miljø i en medlemsstat, 
herunder på biodiversiteten
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Or. en

Ændringsforslag 204
Paul Brannen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra a)

Rådets holdning Ændringsforslag

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der er 
vurderet i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1829/2003

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der er 
vurderet i henhold til direktiv 2001/18/EF 
og forordning (EF) nr. 1829/2003 og 
baseret på empirisk dokumentation, der 
kan stamme fra dyrkningen af GMO'er 
såsom modstandsdygtighed over for 
pesticider og tab af biodiversitet

Or. en

Begrundelse

For at undgå at komme i konflikt med en vurdering, der er behørigt udført af EFSA, skal de 
grunde for fravalg, som medlemsstaterne anfører, være baseret på stærke videnskabelige 
argumenter og tage højde for nogle sandsynlige miljømæssige virkninger af GMO'erne, som 
de der bevirker øget modstandsdygtighed over for pesticider eller tab af biodiversitet.

Ændringsforslag 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra a)

Rådets holdning Ændringsforslag

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der er 
vurderet i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1829/2003

a) klart andre miljøpolitiske mål end dem, 
der allerede er vurderet af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
i henhold til dette direktiv og forordning 
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(EF) nr. 1829/2003

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke have mulighed for at angive miljøpolitiske grunde, der allerede er 
blevet vurderet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), til at retfærdiggøre 
et forbud mod dyrkning, da dette vil undergrave godkendelsesproceduren og EFSA's centrale 
rolle i denne procedure.

Ændringsforslag 206
Valentinas Mazuronis

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra a)

Rådets holdning Ændringsforslag

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der er 
vurderet i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1829/2003

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der er 
vurderet i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1829/2003. Disse 
forhold kan omfatte:

- forebyggelse af, at ukrudt og skadedyr 
udvikler modstandsdygtighed over for 
pesticider

- en genetisk modificeret sorts invasivitet 
eller vedholdenhed eller muligheden for 
krydsning med nationalt dyrkede eller 
vilde planter

- forebyggelse af negative konsekvenser 
for det lokale miljø af de ændringer i 
landbrugspraksisser, der er forbundet 
med dyrkningen af GMO'er,

- vedligeholdelse af den lokale 
biodiversitet, herunder visse habitater og 
økosystemer eller visse typer af naturlige 
og landskabsmæssige særpræg samt 
specifikke økosystemfunktioner og -
tjenester

- manglen på tilstrækkelige oplysninger 
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om de potentielle negative indvirkninger 
af udsætningen af GMO'er på det lokale 
eller regionale miljø i en medlemsstat, 
herunder på biodiversiteten

Or. en

Ændringsforslag 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra a)

Rådets holdning Ændringsforslag

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der 
er vurderet i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1829/2003

a) miljøpolitiske mål med relation til 
miljømæssige konsekvenser, der kan være 
forbundet med dyrkning af GMO'er, og 
som er supplerende i forhold til de 
konsekvenser, der er undersøgt i 
forbindelse med den videnskabelige 
risikovurdering foretaget i henhold til 
dette direktiv og forordning (EF) 
nr. 1829/2003. Disse forhold kan omfatte:

- forebyggelse af, at ukrudt og skadedyr 
udvikler modstandsdygtighed over for 
pesticider

– en genetisk modificeret sorts invasivitet 
eller vedholdenhed eller muligheden for 
krydsning med nationalt dyrkede eller 
vilde planter

– forebyggelse af negative konsekvenser 
for det lokale miljø af de ændringer i 
landbrugspraksisser, der er forbundet 
med dyrkningen af GMO'er

– vedligeholdelse af den lokale 
biodiversitet, herunder visse habitater og 
økosystemer eller visse typer af naturlige 
og landskabsmæssige særpræg samt 
specifikke økosystemfunktioner og -
tjenester
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– manglen på tilstrækkelige oplysninger 
om de potentielle negative indvirkninger 
fra udsætningen af GMO'er på det lokale 
eller regionale miljø i en medlemsstat, 
herunder på biodiversiteten

– være særligt opmærksomme på at 
beskytte bier

Or. it

Ændringsforslag 208
Christofer Fjellner

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra b)

Rådets holdning Ændringsforslag

b) fysisk planlægning udgår

Or. en

Ændringsforslag 209
Christofer Fjellner

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra b)

Rådets holdning Ændringsforslag

c) arealanvendelse udgår

Or. en

Ændringsforslag 210
Christofer Fjellner
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Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra b)

Rådets holdning Ændringsforslag

d) socioøkonomiske virkninger udgår

Or. en

Ændringsforslag 211
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra b)

Rådets holdning Ændringsforslag

d) socioøkonomiske virkninger d) socioøkonomiske virkninger Disse 
forhold kan omfatte:

- at sameksistensforanstaltninger ikke er 
praktisk mulige, eller der er høje 
omkostninger forbundet dermed, eller at 
sådanne foranstaltninger er umulige at 
gennemføre på grund af særlige 
geografiske forhold

- behovet for at beskytte mangfoldigheden 
i landbrugsproduktionen

- behovet for at sikre frøenes renhed, eller

Or. en

Ændringsforslag 212
Valentinas Mazuronis

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra d)
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Rådets holdning Ændringsforslag

d) socioøkonomiske virkninger d) socioøkonomiske virkninger såsom at 
det ikke er praktisk muligt, eller at der er 
høje omkostninger forbundet med 
sameksistensforanstaltninger, eller at 
sådanne foranstaltninger er umulige at 
gennemføre på grund af særlige 
geografiske forhold, såsom små øer eller
bjergområder

Or. en

Ændringsforslag 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra d)

Rådets holdning Ændringsforslag

d) socioøkonomiske virkninger d) socioøkonomiske virkninger såsom at 
det ikke er praktisk muligt, eller at der er 
høje omkostninger forbundet med 
sameksistensforanstaltninger, eller at 
sådanne foranstaltninger er umulige at 
gennemføre på grund af særlige 
geografiske forhold, såsom det er tilfældet 
for små øer eller bjergområder

Or. it

Ændringsforslag 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra d)
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Rådets holdning Ændringsforslag

d) socioøkonomiske virkninger d) socioøkonomiske virkninger såsom at 
det ikke er praktisk muligt, eller at der er 
høje omkostninger forbundet med 
sameksistensforanstaltninger på grund af 
særlige geografiske forhold, såsom små 
øer eller bjergområder

Or. en

Ændringsforslag 215
Julie Girling

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra e)

Rådets holdning Ændringsforslag

e) undgåelse af GMO-forekomst i andre 
produkter, jf. dog artikel 26a

udgår

Or. en

Ændringsforslag 216
Christofer Fjellner

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra e)

Rådets holdning Ændringsforslag

e) undgåelse af GMO-forekomst i andre 
produkter, jf. dog artikel 26a

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra e)

Rådets holdning Ændringsforslag

e) undgåelse af GMO-forekomst i andre 
produkter, jf. dog artikel 26a

e) undgåelse af GMO-forekomst i andre 
produkter

Or. it

Ændringsforslag 218
Christofer Fjellner

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Rådets holdning Ændringsforslag

f) landbrugspolitiske mål udgår

Or. en

Ændringsforslag 219
Elisabeth Köstinger

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Rådets holdning Ændringsforslag

f) landbrugspolitiske mål f) landbrugspolitiske mål, herunder 
behovet for at beskytte mangfoldigheden i 
landbrugsproduktionen, fastholdelsen og 
udviklingen af landbrugspraksisser, som 
giver større mulighed for at forene 
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produktionen og økosystemernes 
bæredygtighed og behovet for at sikre 
frøenes renhed 

Or. en

Ændringsforslag 220
Valentinas Mazuronis

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Rådets holdning Ændringsforslag

f) landbrugspolitiske mål f) landbrugspolitiske mål. Disse forhold 
kan omfatte:

- behovet for at beskytte mangfoldigheden 
i landbrugsproduktionen

- fastholdelsen og udviklingen af 
landbrugspraksisser, som giver større 
mulighed for at forene produktionen og 
økosystemernes bæredygtighed

- behovet for at sikre frøenes renhed.

Or. en

Ændringsforslag 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Rådets holdning Ændringsforslag

f) landbrugspolitiske mål f) landbrugspolitiske mål. Disse forhold 
kan omfatte:

- behovet for at beskytte mangfoldigheden 
i landbrugsproduktionen
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-- fastholdelsen og udviklingen af 
landbrugspraksisser, som giver større 
mulighed for at forene produktionen og 
økosystemernes bæredygtighed

-- behovet for at sikre frøenes renhed.

Or. it

Ændringsforslag 222
Christofer Fjellner

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra g

Rådets holdning Ændringsforslag

g) offentlig orden. udgår

Or. en

Ændringsforslag 223
Valentinas Mazuronis

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra g

Rådets holdning Ændringsforslag

g) offentlig orden. udgår

Or. en

Ændringsforslag 224
Renate Sommer

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
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Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra g

Rådets holdning Ændringsforslag

g) offentlig orden. udgår

Or. de

Ændringsforslag 225
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra g

Rådets holdning Ændringsforslag

g) landbrugspolitiske mål g) landbrugspolitiske mål. Disse forhold 
kan omfatte:

- behovet for at beskytte mangfoldigheden 
i landbrugsproduktionen

- behovet for at beskytte økologiske 
og/eller traditionelle små landbrug

- behovet for at beskytte kulturarven i 
tilknytning til bæredygtige metoder 

- fastholdelsen og udviklingen af 
landbrugspraksisser, som giver større 
mulighed for at forene produktionen og 
økosystemernes langsigtede 
bæredygtighed

-- behovet for at sikre frøenes renhed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger på ændringsforslag 24 i udkastet til indstilling.
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Ændringsforslag 226
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra g a) (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

ga) den offentlige mening

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger på ændringsforslag 24 i udkastet til indstilling.

Ændringsforslag 227
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra ga (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

ga) andre rimelige forhold

Or. en

Ændringsforslag 228
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 – stk. 3 – afsnit 1 – litra ga) (ny)
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Rådets holdning Ændringsforslag

ga) eller andre rimelige forhold, hvor 
disse forhold ikke er omfattet af den 
harmoniserede procedure, der er fastlagt i 
del C i dette direktiv, eller i tilfælde af 
vedvarende videnskabelig usikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 – stk. 3 – afsnit 1 – litra ga) (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

ga) Beskyttelse af små og mellemstore 
landbrug, der ikke anvender patenterede 
frø

Or. pt

Ændringsforslag 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra g b) (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

gb) Beskyttelse og sikring af de 
rettigheder, der hjælper producenterne af 
traditionelle afgrøder med at friholde 
deres afgrøder fra forurening og 
forbrugerne med at vælge mellem GMO-
afgrøder og GMO-frie afgrøder
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Or. pt

Ændringsforslag 231
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra gb) (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

gb) offentlig moral, herunder etiske eller 
filosofiske spørgsmål.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bygger på ændringsforslag 24 i udkastet til indstilling.

Ændringsforslag 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 1 – litra g c) (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

gc) Anerkendelse af medlemsstaternes ret 
til at vælge at være GMO-frit område for 
derved at beskytte deres produkter og 
traditionelle og økologiske 
landbrugsmetoder

Or. pt

Ændringsforslag 233
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende 
enkeltvis eller i kombination, med 
undtagelse af grunden i litra g), der ikke 
kan gøres gældende enkeltvis, afhængigt 
af de særlige omstændigheder i den 
medlemsstat, den region eller det område, 
hvor disse foranstaltninger skal gælde, 
men må under ingen omstændigheder 
stride mod den miljørisikovurdering, som 
er udført i medfør af dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003.

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination efter at have overvejet 
konklusionerne af den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003

Or. en

Begrundelse

Bygger på ændringsforslag 24 i udkastet til indstilling. Angivelsen af grunde bør ikke unødigt 
begrænses.

Ændringsforslag 234
Marijana Petir

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, med undtagelse af 
grunden i litra g), der ikke kan gøres 
gældende enkeltvis, afhængigt af de 
særlige omstændigheder i den medlemsstat, 
den region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, afhængigt af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
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miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

(EF) nr. 1829/2003.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med anvendelse og udsætning af levende GMO'er i miljøet skal der tages hensyn 
til de lokale, de regionale selvstyrende og de nationale offentlige politikker. Valgfriheden på 
det lokale, regionale og nationale niveau - inden for de respektive beføjelser og i henhold til 
den interne struktur i medlemsstaterne - og det valg, som allerede er foretaget af mere end 
150 regioner og 4500 lokale forvaltningsenheder i Europa, der har erklæret sig som GMO-
frie områder eller har besluttet at blive GMO-frie, bør ikke undergraves ved at stille 
yderligere krav (http://www.gmo-free-regions.org/). Deres ret baserer sig på den europæiske 
konvention om lokalt selvstyre (COE nr.: 122) af 15. oktober 1985, der trådte i kraft 
den 1. september 1988.

Ændringsforslag 235
Daciana Octavia Sârbu

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, med undtagelse af 
grunden i litra g), der ikke kan gøres 
gældende enkeltvis, afhængigt af de 
særlige omstændigheder i den medlemsstat, 
den region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, afhængigt af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Or. en
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Ændringsforslag 236
Christofer Fjellner

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende 
enkeltvis eller i kombination, med 
undtagelse af grunden i litra g), der ikke 
kan gøres gældende enkeltvis, afhængigt 
af de særlige omstændigheder i den 
medlemsstat, den region eller det område, 
hvor disse foranstaltninger skal gælde, 
men må under ingen omstændigheder 
stride mod den miljørisikovurdering, som 
er udført i medfør af dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 237
Renate Sommer

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, med undtagelse af 
grunden i litra g), der ikke kan gøres 
gældende enkeltvis, afhængigt af de 
særlige omstændigheder i den medlemsstat, 
den region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, afhængigt af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.
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Or. de

Ændringsforslag 238
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende 
enkeltvis eller i kombination, med 
undtagelse af grunden i litra g), der ikke 
kan gøres gældende enkeltvis, afhængigt 
af de særlige omstændigheder i den 
medlemsstat, den region eller det område, 
hvor disse foranstaltninger skal gælde, 
men må under ingen omstændigheder 
stride mod den miljørisikovurdering, som 
er udført i medfør af dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003.

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, med undtagelse af 
grunden i litra g), der ikke kan gøres 
gældende enkeltvis.

Or. en

Ændringsforslag 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, med undtagelse af 
grunden i litra g), der ikke kan gøres 
gældende enkeltvis, afhængigt af de 
særlige omstændigheder i den medlemsstat, 
den region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, med undtagelse af 
grunden i litra g), der aldrig kan gøres 
gældende enkeltvis, afhængigt af de 
særlige omstændigheder i den medlemsstat, 
den region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
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miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Or. fr

Begrundelse

En trussel mod den offentlige orden bør aldrig kunne angives som den eneste grund til at 
forbyde dyrkning. Direktivet bør indeholde en bestemmelse, der klart angiver dette.

Ændringsforslag 240
Valentinas Mazuronis

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende 
enkeltvis eller i kombination, med 
undtagelse af grunden i litra g), der ikke 
kan gøres gældende enkeltvis, afhængigt 
af de særlige omstændigheder i den 
medlemsstat, den region eller det område, 
hvor disse foranstaltninger skal gælde, men 
må under ingen omstændigheder stride 
mod den miljørisikovurdering, som er 
udført i medfør af dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003.

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, afhængigt af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Or. en

Ændringsforslag 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2
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Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, med undtagelse af 
grunden i litra g), der ikke kan gøres 
gældende enkeltvis, afhængigt af de 
særlige omstændigheder i den medlemsstat, 
den region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, afhængigt af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Or. it

Begrundelse

For at give større juridisk soliditet og sikkerhed omkring de grunde, som medlemsstaterne 
kan angive for ønsket om at begrænse og/eller forbyde dyrkning af en eller flere GMO'er på 
deres område, bør ovenstående liste indarbejdes, så den tekst, som Europa-Parlamentet 
vedtog ved førstebehandling og den tekst, som Rådet vedtog ved førstebehandling, 
indarbejdes.

Ændringsforslag 242
Daciana Octavia Sârbu

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende 
enkeltvis eller i kombination, med 
undtagelse af grunden i litra g), der ikke 
kan gøres gældende enkeltvis, afhængigt 
af de særlige omstændigheder i den 
medlemsstat, den region eller det område, 
hvor disse foranstaltninger skal gælde, men 
må under ingen omstændigheder stride 
mod den miljørisikovurdering, som er 
udført i medfør af dette direktiv eller 

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, afhængigt af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.
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forordning (EF) nr. 1829/2003.

Or. en

Ændringsforslag 243
Tonino Picula

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, med undtagelse af 
grunden i litra g), der ikke kan gøres 
gældende enkeltvis, afhængigt af de 
særlige omstændigheder i den medlemsstat, 
den region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, afhængigt af de særlige 
omstændigheder i den medlemsstat, den 
region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, og under 
hensyntagen til deres udtrykte ønsker om 
at være GMO-fri, men må under ingen 
omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Or. en

Ændringsforslag 244
Sirpa Pietikäinen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

De pågældende foranstaltninger skal 
være behørigt videnskabeligt begrundet 
eller begrundet i andre legitime forhold, 
der kan være forbundet med udsætning 
eller markedsføring af GMO'er.
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Or. en

Ændringsforslag 245
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis ansøgeren/anmelderen modsætter 
sig tilpasningen af dennes 
anmeldelses/ansøgnings geografiske 
anvendelsesområde svarende til en 
anmodning fra en medlemsstat i 
overensstemmelse med stk. 1 i denne 
artikel, kan den pågældende medlemsstat 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkningen på hele eller dele 
af sit område af den GMO, der tidligere er 
godkendt i overensstemmelse med del C i 
dette direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

3. Uanset stk. 1 kan en medlemsstat efter 
risikovurderingen, der er foretaget i 
medfør af dette direktiv eller af 
forordning (EF) nr. 1829/2003, og som 
ansvarlig for risikostyringen vedtage 
foranstaltninger, der begrænser eller 
forbyder dyrkningen på hele eller dele af 
sit område af en GMO eller af grupper af 
GMO'er inden for en afgrødesort eller ud 
fra bestemte karakteristika eller af alle 
GMO'er, der tidligere er godkendt i 
overensstemmelse med del C i dette 
direktiv eller forordning (EF) 
nr. 1829/2003, forudsat at sådanne 
foranstaltninger er i overensstemmelse med 
EU-retten, begrundede, forholdsmæssige 
og ikkediskriminerende og i tillæg hertil er 
baseret på tungtvejende grunde, som f.eks. 
vedrører:

a) andre miljøpolitiske mål end dem, der 
er vurderet i henhold til dette direktiv og 
forordning (EF) nr. 1829/2003

a) miljøpolitiske mål med relation til 
miljømæssige konsekvenser, der kan være 
forbundet med dyrkning af GMO'er, og 
som er supplerende i forhold til de 
konsekvenser, der er konstateret i 
forbindelse med den videnskabelige 
risikovurdering foretaget i henhold til 
dette direktiv og forordning (EF) 
nr. 1829/2003. Disse forhold kan være:

- forebyggelse af, at ukrudt og skadedyr 
udvikler modstandsdygtighed over for 
pesticider

– en genetisk modificeret sorts invasivitet 
eller vedholdenhed eller muligheden for 
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krydsning med nationalt dyrkede eller 
vilde planter

– forebyggelse af negative konsekvenser 
for det lokale miljø af de ændringer i 
landbrugspraksisser, der er forbundet 
med dyrkningen af GMO'er

– vedligeholdelse af den lokale 
biodiversitet, herunder visse habitater og 
økosystemer eller visse typer af naturlige 
og landskabsmæssige særpræg samt 
specifikke økosystemfunktioner og -
tjenester

– manglen på tilstrækkelige oplysninger 
om de potentielle negative indvirkninger 
fra udsætningen af GMO'er på det lokale 
eller regionale miljø i en medlemsstat, 
herunder på biodiversiteten

b) fysisk planlægning b) fysisk planlægning

c) arealanvendelse c) arealanvendelse

d) socioøkonomiske virkninger d) socioøkonomiske virkninger såsom at 
det ikke er praktisk muligt, eller at der er 
høje omkostninger forbundet med 
sameksistensforanstaltninger, eller at 
sådanne foranstaltninger er umulige at 
gennemføre på grund af særlige 
geografiske forhold, såsom små øer eller 
bjergområder

e) undgåelse af GMO-forekomst i andre 
produkter, jf. dog artikel 26a

e) undgåelse af GMO-forekomst i andre 
produkter, jf. dog artikel 26a

f) landbrugspolitiske mål f) landbrugspolitiske mål. Disse forhold 
kan omfatte:

- behovet for at beskytte mangfoldigheden 
i landbrugsproduktionen

-- fastholdelsen og udviklingen af 
landbrugspraksisser, som giver større 
mulighed for at forene produktionen og 
økosystemernes bæredygtighed

- behovet for at sikre frøenes renhed,

g) offentlig orden. g) den offentlige orden,

h) årsager, der vedrører den offentlige 
mening, for eksempel resultater af 
folkeafstemninger på nationalt, regionalt 
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eller lokalt plan

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, med undtagelse af 
grunden i litra g), der ikke kan gøres 
gældende enkeltvis, afhængigt af de 
særlige omstændigheder i den medlemsstat, 
den region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Disse grunde kan gøres gældende enkeltvis 
eller i kombination, med undtagelse af 
grunden i litra g), der ikke kan gøres 
gældende enkeltvis, afhængigt af de 
særlige omstændigheder i den medlemsstat, 
den region eller det område, hvor disse 
foranstaltninger skal gælde, men må under 
ingen omstændigheder stride mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003.

Or. fr

Ændringsforslag 246
Julie Girling

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 3 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

3a. En medlemsstat, der har til hensigt at 
vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med denne artikels 
stk. 3, skal sikre, at disse foranstaltninger:

a) respekterer landbrugernes og 
forbrugernes valgfrihed

b) ikke medfører nogen 
konkurrenceforvridning mellem 
landbrugere i forskellige medlemsstater

c) ikke strider mod den 
miljørisikovurdering, som er udført i 
medfør af dette direktiv eller forordning 
(EF) nr. 1829/2003

d) har været genstand for en forudgående 
konsekvensanalyse, der har påvist deres 
nødvendighed og rimelighed

Or. en
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Ændringsforslag 247
Renate Sommer

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

4. En medlemsstat, der agter at vedtage 
foranstaltninger i henhold til stk. 3 i denne 
artikel, meddeler først Kommissionen et 
udkast til disse foranstaltninger og de 
påberåbte grunde. Denne meddelelse kan 
finde sted, før GMO-
godkendelsesproceduren i henhold til del 
C i dette direktiv eller i henhold til 
forordning (EF) nr. 1829/2003 er 
tilendebragt. I en periode på 75 dage, som 
begynder fra datoen for meddelelsen, 
gælder følgende:

4. En medlemsstat, der agter at vedtage 
foranstaltninger i henhold til stk. 3 i denne 
artikel, meddeler først Kommissionen et 
udkast til disse foranstaltninger og de 
påberåbte grunde. Denne meddelelse kan 
finde sted i en periode på 90 dage, som 
begynder fra datoen for meddelelsen, og 
følgende gælder:

Or. de

Ændringsforslag 248
Marijana Petir

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. En medlemsstat, der agter at vedtage 
foranstaltninger i henhold til stk. 3 i denne 
artikel, meddeler først Kommissionen et 
udkast til disse foranstaltninger og de 
påberåbte grunde. Denne meddelelse kan 
finde sted, før GMO-
godkendelsesproceduren i henhold til del C 
i dette direktiv eller i henhold til forordning 
(EF) nr. 1829/2003 er tilendebragt. I en 

4. En medlemsstat, der agter at vedtage 
foranstaltninger i henhold til stk. 3 i denne 
artikel, meddeler først Kommissionen et 
udkast til disse foranstaltninger og de 
påberåbte grunde. Denne meddelelse kan 
finde sted, før GMO-
godkendelsesproceduren i henhold til del C 
i dette direktiv eller i henhold til forordning 
(EF) nr. 1829/2003 er tilendebragt. I en 
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periode på 75 dage, som begynder fra 
datoen for meddelelsen, gælder følgende:

periode på 75 dage, som begynder fra 
datoen for meddelelsen, gælder følgende:

a) den berørte medlemsstat skal afstå fra at 
vedtage og gennemføre disse 
foranstaltninger, og 

a) den berørte medlemsstat skal afstå fra at 
vedtage og gennemføre disse 
foranstaltninger

aa) anmelder/ansøger afstår fra 
markedsføring af den pågældende GMO

ab) operatørerne afstår fra at dyrke den 
pågældende GMO og

b) Kommissionen kan fremsætte de 
bemærkninger, den finder 
hensigtsmæssige. 

b) Kommissionen kan fremsætte de 
bemærkninger, den finder 
hensigtsmæssige. 

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at anmelder/ansøger ikke står i en for gunstig position over for medlemsstaterne 
i den periode, hvor forslaget til foranstaltninger og de påberåbte grunde er under behandling, 
og for at sikre, at skaderne mindskes for ansøgeren og den erhvervsdrivende, hvis 
medlemsstaternes krav viser sig at være begrundede.

Ændringsforslag 249
Julie Girling

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

4. En medlemsstat, der agter at vedtage 
foranstaltninger i henhold til stk. 3 i denne 
artikel, meddeler først Kommissionen et 
udkast til disse foranstaltninger og de 
påberåbte grunde. Denne meddelelse kan 
finde sted, før GMO-
godkendelsesproceduren i henhold til del C 
i dette direktiv eller i henhold til forordning 
(EF) nr. 1829/2003 er tilendebragt. I en 
periode på 75 dage, som begynder fra 
datoen for meddelelsen, gælder følgende:

4. En medlemsstat, der agter at vedtage 
foranstaltninger i henhold til stk. 3 i denne 
artikel, meddeler først Kommissionen et 
udkast til disse foranstaltninger og de 
påberåbte grunde. Denne meddelelse kan 
finde sted, før GMO-
godkendelsesproceduren i henhold til del C 
i dette direktiv eller i henhold til forordning 
(EF) nr. 1829/2003 er tilendebragt. I 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 98/34/EF*

gælder følgende i en periode på 3 måneder
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som begynder fra datoen for meddelelsen:

__________________
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/34/EF af 22. juni 1998 om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 250
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

En medlemsstat, der agter at vedtage
foranstaltninger i henhold til stk. 3 i denne 
artikel, meddeler først Kommissionen et 
udkast til disse foranstaltninger og de 
påberåbte grunde. Denne meddelelse kan 
finde sted, før GMO-
godkendelsesproceduren i henhold til del C 
i dette direktiv eller i henhold til forordning 
(EF) nr. 1829/2003 er tilendebragt. I en 
periode på 75 dage, som begynder fra 
datoen for meddelelsen, gælder følgende:

En medlemsstat, der vedtager
foranstaltninger i henhold til stk. 3 i denne 
artikel, meddeler dem til Kommissionen, 
der derefter meddeler dem til de andre 
medlemsstater og til anmelder/ansøger og 
offentliggør dem. Denne meddelelse kan 
finde sted, før GMO-
godkendelsesproceduren i henhold til del C 
i dette direktiv eller i henhold til forordning 
(EF) nr. 1829/2003 er tilendebragt.

Or. fr

Ændringsforslag 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 1 – litra a)
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Rådets holdning Ændringsforslag

a) den berørte medlemsstat skal afstå fra 
at vedtage og gennemføre disse 
foranstaltninger, and

udgår

Or. fr

Begrundelse

Den slettede bestemmelse indskrænker medlemsstaternes handlefrihed, der er et 
grundlæggende aspekt af forslaget.

Ændringsforslag 252
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 1 – litra a)

Rådets holdning Ændringsforslag

a) den berørte medlemsstat skal afstå fra at 
vedtage og gennemføre disse 
foranstaltninger, og

a) den berørte medlemsstat skal afstå fra at 
vedtage og gennemføre disse 
foranstaltninger, forudsat, at dette ikke 
falder sammen med perioden for såning 
af den GMO, der er omfattet af 
foranstaltningerne og

Or. en

Ændringsforslag 253
Biljana Borzan

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 1 – litra a)

Rådets holdning Ændringsforslag

a) den berørte medlemsstat skal afstå fra at a) en berørte medlemsstat skal afstå fra at 
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vedtage og gennemføre disse 
foranstaltninger, and

vedtage og gennemføre disse 
foranstaltninger, og 
tilladelsesansøger/indehaver, der er ramt 
af foranstaltningerne, der begrænser eller 
forbyder dyrkning af en GMO eller en 
gruppe GMO i en medlemsstat, afstår fra 
al aktivitet, der vedrører dyrkning af den 
pågældende GMO eller gruppe af 
GMO'er i medlemsstaten og

Or. en

Ændringsforslag 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 1 – litra c)

Rådets holdning Ændringsforslag

c) Kommissionen kan fremsætte de 
bemærkninger, den finder 
hensigtsmæssige.

c) Kommissionen kan fremsætte de ikke-
bindende bemærkninger, den finder 
hensigtsmæssige.

Or. en

Ændringsforslag 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Hvis godkendelsen er givet i dette tidsrum, 
betragtes den som foreløbig suspenderet 
indtil afslutningen på 75-dages perioden.

Or. en
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Ændringsforslag 256
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Uanset stk. 4, litra a), kan der midlertidigt
indføres nationale foranstaltninger, 
såfremt perioden på 75 dage falder 
sammen med perioden for såning af den 
pågældende GMO.

Ved udløb af perioden på 75 dage, som 
omhandlet i første afsnit, og senest to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen er givet, kan den 
berørte medlemsstat vedtage 
foranstaltningerne enten i den oprindeligt 
foreslåede form eller som ændret for at 
tage hensyn til eventuelle bemærkninger 
fra Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren.

Ved udløb af perioden på 75 dage, som 
omhandlet i første afsnit, kan den berørte 
medlemsstat for hele 
tilladelsens/godkendelsens varighed og fra 
datoen for EU-godkendelsens 
ikrafttræden vedtage foranstaltningerne 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 
eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og indehaveren af 
godkendelsen.

Or. en

Begrundelse

Bygger på ændringsforslag 25 i udkastet til indstilling.

Ændringsforslag 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 2
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Rådets holdning Ændringsforslag

Ved udløb af perioden på 75 dage, som 
omhandlet i første afsnit, og senest to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen er givet, kan den 
berørte medlemsstat vedtage 
foranstaltningerne enten i den oprindeligt 
foreslåede form eller som ændret for at 
tage hensyn til eventuelle bemærkninger 
fra Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren.

Ved udløbet af perioden på 75 dage, som 
omhandlet i første afsnit, kan den berørte 
medlemsstat vedtage foranstaltningerne, 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 
eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren.

Or. en

Ændringsforslag 258
Renate Sommer

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Ved udløb af perioden på 75 dage, som 
omhandlet i første afsnit, og senest to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen er givet, kan den 
berørte medlemsstat vedtage 
foranstaltningerne enten i den oprindeligt 
foreslåede form eller som ændret for at 
tage hensyn til eventuelle bemærkninger 
fra Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren.

Ved udløbet af perioden på 90 dage, som 
omhandlet i første afsnit, kan den berørte 
medlemsstat vedtage foranstaltningerne, 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 
eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren.

Or. de
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Ændringsforslag 259
Julie Girling

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Ved udløb af perioden på 75 dage, som 
omhandlet i første afsnit, og senest to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen er givet, kan den 
berørte medlemsstat vedtage 
foranstaltningerne enten i den oprindeligt 
foreslåede form eller som ændret for at 
tage hensyn til eventuelle bemærkninger 
fra Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren.

Ved udløb af perioden på 3 måneder, som 
omhandlet i første afsnit, og senest to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen er givet, kan den 
berørte medlemsstat vedtage 
foranstaltningerne enten i den oprindeligt 
foreslåede form eller som ændret for at 
tage hensyn til eventuelle bemærkninger 
fra Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren. Medlemmerne 
vedtager disse foranstaltninger for en 
periode på højst fem år og foretager en 
reevaluering, når GMO-godkendelsen 
fornyes.

Or. en

Ændringsforslag 260
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Ved udløb af perioden på 75 dage, som 
omhandlet i første afsnit, og senest to år 
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen er givet, kan den 
berørte medlemsstat vedtage 
foranstaltningerne enten i den oprindeligt 
foreslåede form eller som ændret for at 

Ved udløbet af perioden på 75 dage, som 
omhandlet i første afsnit, kan den berørte 
medlemsstat vedtage foranstaltningerne, 
enten i den oprindeligt foreslåede form 
eller som ændret for at tage hensyn til 
eventuelle bemærkninger fra 
Kommissionen. Disse foranstaltninger 
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tage hensyn til eventuelle bemærkninger 
fra Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren.

meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren.

Or. en

Ændringsforslag 261
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 2

Rådets holdning Ændringsforslag

Ved udløb af perioden på 75 dage, som 
omhandlet i første afsnit, og senest to år
efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen er givet, kan den 
berørte medlemsstat vedtage 
foranstaltningerne enten i den oprindeligt 
foreslåede form eller som ændret for at 
tage hensyn til eventuelle bemærkninger 
fra Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren.

I hele tilladelsens/godkendelsens varighed 
og med virkning fra den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen trådte i kraft, kan 
den berørte medlemsstat vedtage 
foranstaltningerne enten i den oprindeligt 
foreslåede form eller som ændret for at 
tage hensyn til eventuelle bemærkninger
fra Kommissionen. Disse foranstaltninger 
meddeles straks til Kommissionen, de 
andre medlemsstater og 
anmelderen/ansøgeren.

Or. fr

Ændringsforslag 262
Julie Girling

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne gør alle sådanne 
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foranstaltninger offentligt tilgængelige 
for alle berørte aktører, herunder 
landbrugere, mindst seks måneder før 
starten af vækstsæsonen. I tilfælde af at 
den pågældende GMO er godkendt 
mindre end seks måneder inden starten af 
vækstsæsonen, gør medlemsstaterne disse 
foranstaltninger offentligt tilgængelige 
umiddelbart efter vedtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 263
Renate Sommer

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

(5) Hvis en medlemsstat efter 
godkendelsen af en GMO i henhold til 
dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003 og tidligst to år efter den dato, 
hvor tilladelsen/godkendelsen gives, 
finder, at nye objektive omstændigheder 
berettiger til en tilpasning af det 
geografiske anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den 
anvende proceduren i stk. 1-4 på 
tilsvarende måde, forudsat at sådanne 
foranstaltninger ikke påvirker dyrkningen 
af godkendte GMO-frø og godkendt 
planteformeringsmateriale, der var 
plantet lovligt, før disse foranstaltninger 
blev vedtaget.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 264
Nicola Caputo
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Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Hvis en medlemsstat efter godkendelsen 
af en GMO i henhold til dette direktiv 
eller forordning (EF) nr. 1829/2003 og 
tidligst to år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, finder, at 
nye objektive omstændigheder berettiger 
til en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den 
anvende proceduren i stk. 1-4 på 
tilsvarende måde, forudsat at sådanne 
foranstaltninger ikke påvirker dyrkningen 
af godkendte GMO-frø og godkendt 
planteformeringsmateriale, der var 
plantet lovligt, før disse foranstaltninger 
blev vedtaget.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 265
Paul Brannen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Hvis en medlemsstat efter godkendelsen 
af en GMO i henhold til dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og tidligst 
to år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, finder, at 
nye objektive omstændigheder berettiger til 
en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den anvende 
proceduren i stk. 1-4 på tilsvarende måde, 

5. Hvis en medlemsstat efter godkendelsen 
af en GMO i henhold til dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og tidligst 
fem år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, finder, at 
nye objektive omstændigheder berettiger til 
en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den anvende 
proceduren i stk. 1-4 på tilsvarende måde, 
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forudsat at sådanne foranstaltninger ikke 
påvirker dyrkningen af godkendte GMO-
frø og godkendt planteformeringsmateriale, 
der var plantet lovligt, før disse 
foranstaltninger blev vedtaget.

forudsat at sådanne foranstaltninger ikke 
påvirker dyrkningen af godkendte GMO-
frø og godkendt planteformeringsmateriale, 
der var plantet lovligt, før disse 
foranstaltninger blev vedtaget.

Or. en

Begrundelse

Landbrugerne bør have mulighed for at have mindst to vækstsæsoner, før et fravalg eller et 
forbud indføres - dette vil sikre landbrugerne en vis sikkerhed i forbindelse med de mulige 
langvarige nationale udarbejdelser af fortegnelserne over frø.

Ændringsforslag 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Hvis en medlemsstat efter godkendelsen 
af en GMO i henhold til dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og tidligst 
to år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, finder, at 
nye objektive omstændigheder berettiger til 
en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den anvende 
proceduren i stk. 1-4 på tilsvarende måde, 
forudsat at sådanne foranstaltninger ikke 
påvirker dyrkningen af godkendte GMO-
frø og godkendt planteformeringsmateriale, 
der var plantet lovligt, før disse 
foranstaltninger blev vedtaget.

5. Hvis en medlemsstat efter godkendelsen 
af en GMO i henhold til dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og tidligst 
fem år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, finder, at 
nye objektive omstændigheder berettiger til 
en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den anvende 
proceduren i stk. 1-4 på tilsvarende måde, 
forudsat at sådanne foranstaltninger ikke 
påvirker dyrkningen af godkendte GMO-
frø og godkendt planteformeringsmateriale, 
der var plantet lovligt, før disse 
foranstaltninger blev vedtaget.

Or. en
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Ændringsforslag 267
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Hvis en medlemsstat efter godkendelsen 
af en GMO i henhold til dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og tidligst 
to år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, finder, at 
nye objektive omstændigheder berettiger til 
en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i
tilladelsen/godkendelsen, kan den anvende 
proceduren i stk. 1-4 på tilsvarende måde, 
forudsat at sådanne foranstaltninger ikke 
påvirker dyrkningen af godkendte GMO-
frø og godkendt 
planteformeringsmateriale, der var 
plantet lovligt, før disse foranstaltninger 
blev vedtaget.

5. Hvis en medlemsstat efter godkendelsen 
af en GMO i henhold til dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og tidligst 
to år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, finder, at 
nye objektive omstændigheder berettiger til 
en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den stadig 
vedtage foranstaltninger, der begrænser 
eller forbyder dyrkning af den 
pågældende GMO på hele eller dele af 
dens område. I så fald skal den sikre, at 
landbrugere, som lovligt har dyrket 
sådanne afgrøder, har tilstrækkelig tid til 
at afslutte den igangværende 
dyrkningssæson.

Or. fr

Ændringsforslag 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 5

Rådets holdning Ændringsforslag

5. Hvis en medlemsstat efter godkendelsen 
af en GMO i henhold til dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og tidligst 
to år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, finder, at 
nye objektive omstændigheder berettiger 

5. Hvis en medlemsstat efter godkendelsen 
af en GMO i henhold til dette direktiv eller 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og tidligst 
to år efter den dato, hvor 
tilladelsen/godkendelsen gives, finder det 
hensigtsmæssigt ikke at tillade dyrkning 
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til en tilpasning af det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den 
anvende proceduren i stk. 1-4 på 
tilsvarende måde, forudsat at sådanne 
foranstaltninger ikke påvirker dyrkningen 
af godkendte GMO-frø og godkendt 
planteformeringsmateriale, der var plantet 
lovligt, før disse foranstaltninger blev 
vedtaget.

ag den pågældende GMO på hele eller 
dele af dens område, finder proceduren i 
stk. 1-4 på tilsvarende måde anvendelse.
Hvis en medlemsstat har vedtaget de 
restriktive foranstaltninger i en periode på 
to år efter tilladelsen/godkendelsen, eller
disse foranstaltninger påvirker dyrkningen 
af godkendte GMO-frø og godkendt 
planteformeringsmateriale, der var plantet 
lovligt, før disse foranstaltninger blev 
vedtaget, kompenserer den pågældende 
medlemsstat de berørte landbrugere med 
et beløb, der lægger sig op af det virkelige 
økonomiske tab, de har lidt.

Or. en

Ændringsforslag 269
Annie Schreijer-Pierik

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Medlemsstater, der agter at vedtage 
foranstaltninger i henhold til stk. 3, skal 

a) sikre, at landbrugere, som lovligt har 
dyrket sådanne afgrøder, har tilstrækkelig 
tid til at afslutte den igangværende 
dyrkningssæson og

b) foretage en forudgående uafhængig 
cost-benefit-analyse, hvor der tages højde 
for eventuelle alternativer.

Udgifterne og anstrengelserne i 
forbindelse med en cost-benefit-analyse 
deles mellem de ansvarlige medlemsstater 
og landbrugerne.

Or. en
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Begrundelse

En tilføjelse til ændringsforslaget for at sikre, at omkostningerne deles lige mellem 
medlemsstaterne og landbrugerne.

Ændringsforslag 270
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Medlemsstater, der agter at vedtage 
foranstaltninger i henhold til stk. 3, skal 
sikre, at landbrugere, som lovligt har 
dyrket sådanne afgrøder, har tilstrækkelig 
tid til at afslutte den igangværende 
dyrkningssæson.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genfremsætter ændringsforslag 17, der blev vedtaget ved 
førstebehandlingen. Det fastsætter et nyt kriterium, som medlemsstaterne skal leve op til, hvad 
angår GMO'er, der allerede er markedsført.

Ændringsforslag 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 5 a (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Medlemsstater, der agter at vedtage 
foranstaltninger i henhold til stk. 3, skal 
sikre, at landbrugere, som lovligt har 
dyrket sådanne afgrøder, har tilstrækkelig 
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tid til at afslutte den igangværende 
dyrkningssæson.

Or. en

Ændringsforslag 272
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 6

Rådets holdning Ændringsforslag

6. Hvis en medlemsstat ønsker, at hele 
eller en del af dens område, der tidligere 
var udelukket i medfør af stk. 2, bliver 
reintegreret i det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den 
fremsætte en anmodning herom til den 
kompetente myndighed, der udstedte den 
skriftlige tilladelse i henhold til dette 
direktiv, eller til Kommissionen, hvis den 
pågældende GMO blev godkendt i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1829/2003. Den kompetente myndighed, 
der har meddelt den skriftlige tilladelse, 
eller i givet fald Kommissionen, ændrer 
det geografiske anvendelsesområde i 
tilladelsen eller afgørelsen om 
godkendelsen i overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 273
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen
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Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 6

Rådets holdning Ændringsforslag

6. Hvis en medlemsstat ønsker, at hele 
eller en del af dens område, der tidligere 
var udelukket i medfør af stk. 2, bliver 
reintegreret i det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den 
fremsætte en anmodning herom til den 
kompetente myndighed, der udstedte den 
skriftlige tilladelse i henhold til dette 
direktiv, eller til Kommissionen, hvis den 
pågældende GMO blev godkendt i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1829/2003. Den kompetente myndighed, 
der har meddelt den skriftlige tilladelse, 
eller i givet fald Kommissionen, ændrer 
det geografiske anvendelsesområde i 
tilladelsen eller afgørelsen om 
godkendelsen i overensstemmelse hermed.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag, der er knyttet til fjernelsen af "fase 1". Bestemmelser, der giver en 
medlemsstat mulighed for at tilbagekalde foranstaltninger, der begrænser eller forbyder 
dyrkning af en GMO på dets område, er omhandlet i stk. 8.

Ændringsforslag 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 6

Rådets holdning Ændringsforslag

6. Hvis en medlemsstat ønsker, at hele eller 6. Hvis en medlemsstat ønsker, at hele eller 
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en del af dens område, der tidligere var 
udelukket i medfør af stk. 2, bliver 
reintegreret i det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den 
fremsætte en anmodning herom til den 
kompetente myndighed, der udstedte den 
skriftlige tilladelse i henhold til dette 
direktiv, eller til Kommissionen, hvis den 
pågældende GMO blev godkendt i henhold 
til forordning (EF) nr. 1829/2003. Den 
kompetente myndighed, der har meddelt 
den skriftlige tilladelse, eller i givet fald 
Kommissionen, ændrer det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen eller 
afgørelsen om godkendelsen i 
overensstemmelse hermed.

en del af dens område, der tidligere var 
udelukket i medfør af stk. 2, bliver 
reintegreret i det geografiske 
anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen, kan den 
fremsætte en anmodning herom til den 
kompetente myndighed, der udstedte den 
skriftlige tilladelse i henhold til dette 
direktiv, eller til Kommissionen, hvis den 
pågældende GMO blev godkendt i henhold 
til forordning (EF) nr. 1829/2003. Den 
kompetente myndighed, der har meddelt 
den skriftlige tilladelse, eller i givet fald 
Kommissionen, ændrer det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen eller 
afgørelsen om godkendelsen i 
overensstemmelse hermed. Medlemsstaten 
skal dog begrunde reintegrationen af 
området og skal høre de lokale 
myndigheder eller høre beboerne af det 
pågældende område direkte.

Or. fr

Begrundelse

Enhver ændring af en beslutning, der med sandsynlighed vil føre til, at en GMO godkendes, 
skal leve op til forsigtighedsprincippet, der fastlægger, at den pågældende beslutning ikke må 
forværre en eksisterende situation. Beboerne af det pågældende område bør have mulighed 
for at give udtryk for deres opfattelse og få kendskab til begrundelsen for reintegrationen.

Ændringsforslag 275
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 7
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Rådets holdning Ændringsforslag

7. Med henblik på en tilpasning af det 
geografiske anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO i 
henhold til stk. 5 og 6, og på betingelse af, 
at indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen i henhold til stk. 
5 udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke til anmodningen fra 
medlemsstaten, gælder følgende:

udgår

a) for en GMO, der er godkendt i henhold 
til dette direktiv, ændrer den kompetente 
myndighed, der har udstedt den skriftlige 
tilladelse, det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen i 
overensstemmelse hermed og underretter 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
indehaveren af godkendelsen, når dette er 
tilendebragt

b) for en GMO, der er godkendt i henhold 
til forordning (EF) nr. 1829/2003, ændrer 
Kommissionen afgørelsen om 
godkendelsen i overensstemmelse hermed 
uden at anvende proceduren i artikel 35, 
stk. 2, i nævnte forordning. 
Kommissionen giver medlemsstaten og 
indehaveren af godkendelsen meddelelse 
herom.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag, der er knyttet til fjernelsen af "fase 1". Bestemmelser, der giver en 
medlemsstat mulighed for at tilbagekalde foranstaltninger, der begrænser eller forbyder 
dyrkning af en GMO på dets område, er omhandlet i stk. 8.

Ændringsforslag 276
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
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Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 7

Rådets holdning Ændringsforslag

7. Med henblik på en tilpasning af det 
geografiske anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO i 
henhold til stk. 5 og 6, og på betingelse af, 
at indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen i henhold til stk. 
5 udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke til anmodningen fra 
medlemsstaten, gælder følgende:

udgår

a) for en GMO, der er godkendt i henhold 
til dette direktiv, ændrer den kompetente 
myndighed, der har udstedt den skriftlige 
tilladelse, det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen i 
overensstemmelse hermed og underretter 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
indehaveren af godkendelsen, når dette er 
tilendebragt

b) for en GMO, der er godkendt i henhold
til forordning (EF) nr. 1829/2003, ændrer 
Kommissionen afgørelsen om 
godkendelsen i overensstemmelse hermed 
uden at anvende proceduren i artikel 35, 
stk. 2, i nævnte forordning. 
Kommissionen giver medlemsstaten og 
indehaveren af godkendelsen meddelelse 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 277
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 7 – afsnit 1 – indledning
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Rådets holdning Ændringsforslag

7. Med henblik på en tilpasning af det 
geografiske anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO i 
henhold til stk. 5 og 6, og på betingelse af, 
at indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen i henhold til stk. 
5 udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke til anmodningen fra 
medlemsstaten, gælder følgende:

7.  Med henblik på en tilpasning af det 
geografiske anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO i 
henhold til stk. 6:

Or. fr

Ændringsforslag 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 7 – afsnit 1 – indledning

Rådets holdning Ændringsforslag

7. Med henblik på en tilpasning af det 
geografiske anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO i 
henhold til stk. 5 og 6, og på betingelse af, 
at indehaveren af 
tilladelsen/godkendelsen i henhold til stk. 
5 udtrykkeligt eller stiltiende giver 
samtykke til anmodningen fra 
medlemsstaten, gælder følgende:

7. Med henblik på en tilpasning af det 
geografiske anvendelsesområde i 
tilladelsen/godkendelsen af en GMO i 
henhold til stk. 5 og 6, og på betingelse af, 
at Kommissionen eller det godkendende 
organ i henhold til stk. 5 udtrykkeligt eller 
stiltiende giver samtykke til anmodningen 
fra anmelderen/ansøgeren, gælder 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 279
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 7 – afsnit 1 – litra a)
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Rådets holdning Ændringsforslag

a) for en GMO, der er godkendt i henhold 
til dette direktiv, ændrer den kompetente 
myndighed, der har udstedt den skriftlige 
tilladelse, det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen i 
overensstemmelse hermed og underretter 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
indehaveren af godkendelsen, når dette er 
tilendebragt

udgår

Or. en

Ændringsforslag 280
Nicola Caputo

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 7 – afsnit 1 – litra b)

Rådets holdning Ændringsforslag

b) for en GMO, der er godkendt i henhold 
til forordning (EF) nr. 1829/2003, ændrer 
Kommissionen afgørelsen om 
godkendelsen i overensstemmelse hermed 
uden at anvende proceduren i artikel 35, 
stk. 2, i nævnte forordning. 
Kommissionen giver medlemsstaten og 
indehaveren af godkendelsen meddelelse 
herom.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 281
Julie Girling

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 10 (nyt)
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Rådets holdning Ændringsforslag

10. Foranstaltninger, der er vedtaget i 
henhold til denne artikel, forhindrer ikke, 
at der gennemføres bioteknologisk 
forskning, såfremt alle nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger overholdes i 
forbindelse med forskningen.

Or. en

Ændringsforslag 282
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b – stk. 10 (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

10. Nabomedlemsstater samarbejder ved 
at udveksle nyttige oplysninger med 
henblik på at sikre, at 
sameksistensforanstaltninger i 
grænseområder fungerer effektivt og for 
at forhindre grænseoverskridende 
udsætning fra en medlemsstat, hvor 
dyrkning af GMO'er er tilladt, til en 
anden stat, hvor det er forbudt.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at styrke bestemmelserne i den ændrede udgave af direktiv 2001/18/EF om 
sameksistens på tværs af grænserne.

Ændringsforslag 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin
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Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

"Artikel 26ba

Hæftelseskrav og økonomiske garantier

Medlemsstater, i hvilke en GMO kan 
dyrkes i medfør af en tilladelse, der er 
udstedt i henhold til artikel 26b, indfører 
et generelt obligatorisk system for 
økonomisk hæftelse og økonomiske 
garantier, f.eks. gennem forsikring, som 
gælder for alle operatører og sikrer, at 
forureneren betaler for utilsigtede 
virkninger eller skader, som måtte opstå 
som følge af bevidst udsætning eller 
markedsføring af GMO'er"

Or. fr

Ændringsforslag 284
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

"Artikel 26ba

Hæftelseskrav og økonomiske garantier

Medlemsstater, i hvilke en GMO kan 
dyrkes i medfør af en skriftlig tilladelse, 
der er udstedt i overensstemmelse med 
dette direktiv og,  hvis det er relevant, den 
beslutning, der vedtages i henhold til 
artikel 19 og den beslutning om tilladelse, 
der vedtages i overensstemmelse med 
artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, indfører et generelt 
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obligatorisk system for økonomisk 
hæftelse og økonomiske garantier, som 
gælder for alle operatører og sikrer, at 
forureneren betaler for utilsigtede 
virkninger eller skader, som måtte opstå 
som følge af bevidst udsætning eller 
markedsføring af GMO'er"

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget støtter sig på den idé, der blev formuleret i ændringsforslag 24, der blev 
vedtaget ved førstebehandlingen. Det fastsætter et nyt kriterium, som medlemsstaterne skal 
leve op til, hvad angår GMO'er, der allerede er markedsført.

Ændringsforslag 285
Marijana Petir

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 26ba

Hæftelseskrav og økonomiske garantier

1. Medlemsstaterne indfører et generelt 
obligatorisk system for økonomisk 
hæftelse og økonomiske garantier, som 
gælder for alle indehavere af en 
tilladelse/godkendelse og operatører og 
sikrer, at forureneren betaler for
utilsigtede virkninger eller skader, som 
måtte opstå som følge af udsætning eller 
markedsføring af GMO'er.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår anvendelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning 
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af miljøskader, hvor ansvaret for miljøskader kun angår forholdet mellem operatører og 
medlemsstater, kan indehaveren af en tilladelse/godkendelse ikke friholdes for 
erstatningsansvar for miljøskader.

Ændringsforslag 286
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

"Artikel 26ba

Hæftelseskrav og økonomiske garantier

Medlemsstaterne indfører et generelt 
obligatorisk system for økonomisk 
hæftelse, strafferetligt ansvar og 
økonomiske garantier, som gælder for 
alle operatører og sikrer, at forureneren 
betaler og holdes strafferetligt ansvarlig 
for utilsigtede virkninger eller skader, 
som måtte opstå som følge af udsætning 
eller markedsføring af GMO'er."

Or. fr

Ændringsforslag 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b a (ny) 

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 26ba

Hæftelseskrav og økonomiske garantier 

Medlemsstaterne indfører et generelt 
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obligatorisk system for økonomisk 
hæftelse og forsikringsgarantier, som 
gælder for alle operatører og sikrer, at 
forureneren betaler for virkninger eller 
skader, der måtte være utilsigtede og som 
måtte opstå som følge af udsætning eller 
markedsføring af GMO'er."

Or. it

Begrundelse

Taget fra ændringsforslag 24, som Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 b a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 26ba

Hæftelseskrav og økonomiske garantier

Medlemsstaterne indfører et generelt 
obligatorisk system for økonomisk 
hæftelse og økonomiske garantier i deres 
nationale lovgivning om GMO'er, som 
gælder for alle operatører og sikrer, at 
forureneren betaler for utilsigtede 
virkninger eller skader, som måtte opstå 
som følge af bevidst udsætning eller 
markedsføring af GMO'er. Kommissionen 
opretter en obligatorisk økonomisk 
garantifond på EU-plan, der udgøres af 
bidrag fra alle de virksomheder, der 
indfører GMO-produkter på det 
europæiske marked, for dermed at dække 
supplerende utilsigtede omkostninger som 
følge af grænseoverskridende forurening.

Or. en
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Begrundelse

Bygger på ændringsforslag 29 i udkastet til indstilling. Kommissionens rapport fra 2009 om 
sameksistens af GMO-afgrøder med konventionelt og økologisk landbrug, viste, at flertallet af 
medlemsstaterne ikke gennemførte specifikke regler for hæftelse i deres nationale lovgivning. 
Et obligatorisk system for økonomisk hæftelse kan sikre, at forureneren betaler. Ofte er det 
umuligt at finde ud af, hvem forureneren er. Hvad angår grænseoverskridende forurening, 
bør omkostningerne ikke afholdes af den forurenede medlemsstat. Der er behov for en 
bindende økonomisk garantiordning på EU-plan, hvis midler kommer fra de virksomheder, 
der indfører GMO-produkter på EU-markedet, på basis af en almindelig ansvarsordning. 
Dette er en udvidelse af princippet om, at forureneren betaler. Hændelser i den senere tid har 
gjort det klart, at der er et behov i EU for stærkere kontrol og forebyggelse af mulig GMO-
forurening. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet erkærede for nylig i sin 
videnskabelige udtalelse fra juni 2014, at rapsfrø MON88302 er sikkert for miljøet, selv om 
der er en risiko for ukontrolleret spredning under transport af materialet. Efter at EFSA 
udstedte sin udtalelse, har eksperter advaret EU-institutionerne og medlemsstaterne om, at 
disse planter kan forårsage økonomiske og miljømæssige skader på tværs af grænserne, og at 
det måske er for sent at indføre modforanstaltninger, hvis det bliver umuligt at fjerne dem fra 
miljøet.

Ændringsforslag 289
Gilles Pargneaux

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

Rådets holdning Ændringsforslag

"Artikel 26bb

"Gmo-fri" mærkning

Kommissionen foreslår harmoniserede 
betingelser for de erhvervsdrivendes 
anvendelse af mærkning, som angiver, at 
varerne er GMO-frie.

Or. fr

Begrundelse

Ifølge retningslinjerne af 13. juli 2010 for sameksistens mellem afgrøder kan medlemsstaterne 
træffe foranstaltninger for at undgå økonomiske konsekvenser af tilstedeværelsen af GMO i 
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ringere mængder end EU's mærkningsgrænse på 0,9 %. For at undgå konkurrenceforvridning 
bør de betingelser, der gælder for de erhvervsdrivendes anvendelse af mærkning, som 
angiver, at varerne ikke indeholder GMO, harmoniseres på fællesskabsplan.

Ændringsforslag 290
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Lynn Boylan
for GUE/NGL-Gruppen

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

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 26c udgår

Overgangsforanstaltninger

1. Fra den ...* til den …** kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde i en indgivet 
anmeldelse/ansøgning eller i en 
godkendelse, som er meddelt i henhold til 
dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003, inden den ...*. Kommissionen 
meddeler straks medlemsstatens 
anmodning til anmelderen/ansøgeren og 
de øvrige medlemsstater.

2. Hvis ansøgningen er under behandling, 
og anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt 
eller stiltiende har givet samtykke til en 
sådan anmodning inden for 30 dage fra 
meddelelsen af anmodningen, tilpasses 
det geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i 
overensstemmelse hermed. Den skriftlige 
tilladelse udstedt i henhold til dette 
direktiv og i givet fald den afgørelse, der 
er udstedt i henhold til artikel 19, samt 
den afgørelse om godkendelse, der er 
vedtaget i henhold til artikel 7 og 19 i 
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forordning (EF) nr. 1829/2003, skal 
udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

3. Hvis der allerede er meddelt 
godkendelse, og indehaveren af tilladelsen 
udtrykkeligt eller stiltiende har givet 
samtykke til en anmodning senest 30 dage 
efter meddelelsen af den i stk. 1 nævnte 
anmodning, er tilladelsen som tilpasset af 
indehaveren af godkendelsen. For en 
skriftlig tilladelse i henhold til dette 
direktiv ændrer den kompetente 
myndighed det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen i 
overensstemmelse hermed som 
udtrykkeligt eller stiltiende givet samtykke 
til af indehaveren af godkendelsen og 
underretter Kommissionen og 
medlemsstaterne og indehaveren af 
godkendelsen, når dette er tilendebragt. 
For en godkendelse i henhold til 
forordning (EF) nr. 1829/2003 ændrer 
Kommissionen afgørelsen om 
godkendelsen i overensstemmelse hermed 
uden at anvende proceduren i artikel 35, 
stk. 2, i nævnte forordning. 
Kommissionen giver medlemsstaten og 
indehaveren af godkendelsen meddelelse 
herom.

4. Hvis en anmelder/ansøger eller, alt 
efter tilfældet, en indehaver af 
godkendelsen modsætter sig en sådan 
anmodning, finder artikel 26b, stk. 3-9, 
tilsvarende anvendelse.

5. Nærværende artikel berører ikke 
dyrkningen af godkendte GMO-frø og 
godkendt planteformeringsmateriale, der 
var plantet lovligt, før dyrkningen af 
GMO'en blev begrænset eller forbudt i 
medlemsstaten.

6. Foranstaltninger, der vedtages i 
henhold til denne artikel, berører ikke den 
frie bevægelighed for godkendte GMO'er, 
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der udgør eller indgår i produkter.

__________________

EUT: Indsæt venligst 
ikrafttrædelsesdatoen for direktivet i 
dokument st 10972/14.

**OJ: Indsæt venligst 
ikrafttrædelsesdatoen + 6 måneder for 
direktivet i dokument 10972/14.".

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 291
Younous Omarjee

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

Rådets holdning Ændringsforslag

Fra den ...* til den …** kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen 
anmode anmelderen/ansøgeren om at
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i en indgivet anmeldelse/ansøgning eller i 
en godkendelse, som er meddelt i henhold 
til dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003, inden den ...*. Kommissionen 
meddeler straks medlemsstatens 
anmodning til anmelderen/ansøgeren og 
de øvrige medlemsstater.

1. Fra den ...* til den …** kan en 
medlemsstat beslutte, at 
anmelderen/ansøgeren skal tilpasse det 
geografiske anvendelsesområde i en 
indgivet anmeldelse/ansøgning eller i en 
godkendelse, som er meddelt i henhold til 
dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003, inden den ...* Kommissionen 
meddeler straks medlemsstatens beslutning
til anmelderen/ansøgeren og de øvrige 
medlemsstater.

__________________ __________________

EUT: Indsæt venligst ikrafttrædelsesdatoen 
for direktivet i dokument st 10972/14.

EUT: Indsæt venligst ikrafttrædelsesdatoen 
for direktivet i dokument st 10972/14.

**OJ: Indsæt venligst 
ikrafttrædelsesdatoen + 6 måneder for 
direktivet i dokument 10972/14.".

**OJ: Indsæt venligst 
ikrafttrædelsesdatoen + 6 måneder for 
direktivet i dokument 10972/14.".
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Or. fr

Ændringsforslag 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Rådets holdning Ændringsforslag

1. Fra den ...* til den …** kan en 
medlemsstat gennem Kommissionen
anmode anmelderen/ansøgeren om at 
tilpasse det geografiske anvendelsesområde 
i en indgivet anmeldelse/ansøgning eller i 
en godkendelse, som er meddelt i henhold 
til dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003, inden den ...*. Kommissionen 
meddeler straks medlemsstatens
anmodning til anmelderen/ansøgeren og 
de øvrige medlemsstater.

1. Fra den ...* til den …** kan en 
anmelder/ansøger anmode Kommissionen 
eller det godkendende organ om at tilpasse 
det geografiske anvendelsesområde i en 
indgivet anmeldelse/ansøgning eller i en 
godkendelse, som er meddelt i henhold til 
dette direktiv eller forordning (EF) nr. 
1829/2003, inden den ...* Kommissionen 
meddeler straks anmelderens/ansøgerens
anmodning til den berørte medlemsstat og 
de øvrige medlemsstater.

__________________ __________________

EUT: Indsæt venligst ikrafttrædelsesdatoen 
for direktivet i dokument st 10972/14.

EUT: Indsæt venligst ikrafttrædelsesdatoen 
for direktivet i dokument st 10972/14.

EUT: Indsæt venligst ikrafttrædelsesdatoen 
+ 6 måneder for direktivet i dokument 
10972/14.".

EUT: Indsæt venligst ikrafttrædelsesdatoen 
+ 6 måneder for direktivet i dokument 
10972/14.".

Or. en

Ændringsforslag 293
Renate Sommer

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

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis ansøgningen er under behandling, 2. Hvis ansøgningen er under behandling, 
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og anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til en sådan 
anmodning inden for 30 dage fra 
meddelelsen af anmodningen, tilpasses det 
geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i 
overensstemmelse hermed. Den skriftlige 
tilladelse udstedt i henhold til dette direktiv 
og i givet fald den afgørelse, der er udstedt 
i henhold til artikel 19, samt den afgørelse 
om godkendelse, der er vedtaget i henhold 
til artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, skal udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

og anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt har 
givet samtykke til en sådan anmodning 
inden for 30 dage fra meddelelsen af 
anmodningen, tilpasses det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i 
overensstemmelse hermed. Den skriftlige 
tilladelse udstedt i henhold til dette direktiv 
og, når det er relevant, den afgørelse, der er 
udstedt i henhold til artikel 19, samt den 
afgørelse om godkendelse, der er vedtaget i 
henhold til artikel 7 og 19 i forordning 
(EF) nr. 1829/2003, udstedes på grundlag 
af anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt har 
givet samtykke til.

Or. de

Ændringsforslag 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis ansøgningen er under behandling, 
og anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt 
eller stiltiende har givet samtykke til en 
sådan anmodning inden for 30 dage fra 
meddelelsen af anmodningen, tilpasses
det geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i 
overensstemmelse hermed. Den skriftlige 
tilladelse udstedt i henhold til dette direktiv 
og i givet fald den afgørelse, der er udstedt 
i henhold til artikel 19, samt den afgørelse 
om godkendelse, der er vedtaget i henhold 
til artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, skal udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 

2. Hvis ansøgningen er under behandling 
og Kommissionen har accepteret 
medlemsstatens anmodning - og behørigt 
underrettet anmelder/ansøger - for at 
tilpasse det geografiske 
anvendelsesområde, skal virkningerne af 
tilpasningen påvises, før den skriftlige 
tilladelse i henhold til dette direktiv træder 
i kraft.
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anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

Or. it

Ændringsforslag 295
Younous Omarjee

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

Rådets holdning Ændringsforslag

2. Hvis ansøgningen er under behandling, 
og anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt 
eller stiltiende har givet samtykke til en 
sådan anmodning inden for 30 dage fra 
meddelelsen af anmodningen, tilpasses det 
geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i 
overensstemmelse hermed. Den skriftlige 
tilladelse udstedt i henhold til dette direktiv 
og i givet fald den afgørelse, der er udstedt 
i henhold til artikel 19, samt den afgørelse 
om godkendelse, der er vedtaget i henhold 
til artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, skal udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

2. Hvis medlemsstaten har vedtaget en 
sådan beslutning, tilpasses det geografiske 
anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i 
overensstemmelse hermed. Den skriftlige 
tilladelse udstedt i henhold til dette direktiv 
og, hvor det er relevant, den afgørelse, der 
er udstedt i henhold til artikel 19, samt den 
afgørelse om tilladelse, der er vedtaget i 
henhold til artikel 7 og 19 i forordning 
(EF) nr. 1829/2003, skal udstedes på 
grundlag af anmeldelsens/ansøgningens 
tilpassede anvendelsesområde.

Or. fr

Ændringsforslag 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

2. Hvis ansøgningen er under behandling, 
og anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt 
eller stiltiende har givet samtykke til en 
sådan anmodning inden for 30 dage fra 
meddelelsen af anmodningen, tilpasses det 
geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i 
overensstemmelse hermed. Den skriftlige 
tilladelse udstedt i henhold til dette direktiv 
og i givet fald den afgørelse, der er udstedt 
i henhold til artikel 19, samt den afgørelse 
om godkendelse, der er vedtaget i henhold 
til artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, skal udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som 
anmelderen/ansøgeren udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til.

2. Hvis ansøgningen er under behandling, 
og Kommissionen eller det godkendende 
organ ikke har modsat sig en sådan 
anmodning inden for 30 dage fra 
meddelelsen af anmodningen, tilpasses det 
geografiske anvendelsesområde i 
anmeldelsen/ansøgningen i 
overensstemmelse hermed. Den skriftlige 
tilladelse udstedt i henhold til dette direktiv 
og i givet fald den afgørelse, der er udstedt 
i henhold til artikel 19, samt den afgørelse 
om godkendelse, der er vedtaget i henhold 
til artikel 7 og 19 i forordning (EF) 
nr. 1829/2003, skal udstedes på grundlag af 
anmeldelsens/ansøgningens 
anvendelsesområde, som Kommissionen 
eller det godkendende organ udtrykkeligt 
eller stiltiende har givet samtykke til.

Or. en

Ændringsforslag 297
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 c – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis der allerede er meddelt 
godkendelse, og indehaveren af tilladelsen 
udtrykkeligt eller stiltiende har givet 
samtykke til en anmodning senest 30 dage 
efter meddelelsen af den i stk. 1 nævnte 
anmodning, er tilladelsen som tilpasset af 
indehaveren af godkendelsen. For en 
skriftlig tilladelse i henhold til dette 
direktiv ændrer den kompetente 
myndighed det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen i 
overensstemmelse hermed som 

udgår
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udtrykkeligt eller stiltiende givet samtykke 
til af indehaveren af godkendelsen og 
underretter Kommissionen og 
medlemsstaterne og indehaveren af 
godkendelsen, når dette er tilendebragt.
For en godkendelse i henhold til 
forordning (EF) nr. 1829/2003 ændrer 
Kommissionen afgørelsen om 
godkendelsen i overensstemmelse hermed 
uden at anvende proceduren i artikel 35, 
stk. 2, i nævnte forordning.
Kommissionen giver medlemsstaten og 
indehaveren af godkendelsen meddelelse 
herom.

Or. fr

Ændringsforslag 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 c – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

3. Hvis der allerede er meddelt 
godkendelse, og indehaveren af tilladelsen
udtrykkeligt eller stiltiende har givet 
samtykke til en anmodning senest 30 dage 
efter meddelelsen af den i stk. 1 nævnte 
anmodning, er tilladelsen som tilpasset af 
indehaveren af godkendelsen. For en 
skriftlig tilladelse i henhold til dette 
direktiv ændrer den kompetente 
myndighed det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen i 
overensstemmelse hermed som 
udtrykkeligt eller stiltiende givet samtykke 
til af indehaveren af godkendelsen og 
underretter Kommissionen og 
medlemsstaterne og indehaveren af 
godkendelsen, når dette er tilendebragt. For 
en godkendelse i henhold til forordning 
(EF) nr. 1829/2003 ændrer Kommissionen 

3. 3. Hvis der allerede er meddelt 
godkendelse, og Kommissionen eller den 
godkendende myndighed udtrykkeligt eller 
stiltiende har givet samtykke til en 
anmodning senest 30 dage efter 
meddelelsen af den i stk. 1 nævnte 
anmodning, er tilladelsen som 
Kommissionen eller det godkendende 
myndighed har givet samtykke til. For en 
skriftlig tilladelse i henhold til dette 
direktiv ændrer den kompetente 
myndighed det geografiske 
anvendelsesområde i tilladelsen i 
overensstemmelse hermed som stiltiende 
eller udtrykkeligt givet samtykke til af 
Kommissionen eller den godkendende 
myndighed og underretter indehaveren af 
godkendelsen, Kommissionen og 
medlemsstaterne, når dette er tilendebragt. 
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afgørelsen om godkendelsen i 
overensstemmelse hermed uden at anvende 
proceduren i artikel 35, stk. 2, i nævnte
forordning. Kommissionen giver 
medlemsstaten og indehaveren af 
godkendelsen meddelelse herom.

For en godkendelse i henhold til forordning 
(EF) nr. 1829/2003 ændrer Kommissionen 
afgørelsen om godkendelsen i 
overensstemmelse hermed uden at anvende 
proceduren i artikel 35, stk. 2, i nævnte 
forordning. Kommissionen giver 
medlemsstaten og indehaveren af 
godkendelsen meddelelse herom.

Or. en

Ændringsforslag 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 c – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Hvis en anmelder/ansøger eller, alt 
efter tilfældet, en indehaver af
godkendelsen modsætter sig en sådan 
anmodning, finder artikel 26b, stk. 3-9, 
tilsvarende anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 300
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 c – stk. 4

Rådets holdning Ændringsforslag

4. Hvis en anmelder/ansøger eller, alt 
efter tilfældet, en indehaver af 
godkendelsen modsætter sig en sådan 
anmodning, finder artikel 26b, stk. 3-9, 
tilsvarende anvendelse.

4. En anmelder/ansøger kan på ingen 
måde modsætte sig den beslutning, som 
en medlemsstat hat vedtaget.
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Or. fr

Ændringsforslag 301
Renate Sommer

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 26 c – stk. 5 c (nyt)

Rådets holdning Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
landbrugere, der dyrkede GMO'er, der 
allerede var godkendte, har tilstrækkelig 
tid til at tilpasse sig og ikke kan holdes 
ansvarlig med tilbagevirkende kraft. 
Foranstaltninger til at tilbagekalde en 
godkendelse af GMO'er, der allerede 
dyrkes, skal derfor offentliggøres mindst 
12 måneder før starten på 
dyrkningsfasen. Landbrugere 
kompenseres for de GM-frø, de allerede 
har erhvervet, og som det ikke længere er 
tilladt at så efter et forbud mod dyrkning.

Or. de

Ændringsforslag 302
Renate Sommer

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

Rådets holdning Ændringsforslag

(1a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 26c

Tærskelværdier for frø

Kommissionen fastsætter tærskelværdier 
for mærkning af GMO-spor i 
konventionelle frø til de lavest mulige, 
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rimelige og funktionelle niveauer for alle 
erhvervsdrivende."

Or. en

Ændringsforslag 303
Julie Girling

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

Rådets holdning Ændringsforslag

(1a) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 26ca

Tærskelværdier for frø

Kommissionen vurderer på grundlag af 
Miljørådets konklusioner behovet for 
fastsættelse af tærskelværdier for 
mærkning af utilsigtede GMO-spor i 
konventionelle frø. Kommissionen sikrer, 
at enhver tærskelværdi er på det lavest 
praktiske og funktionelle niveau for alle 
erhvervsdrivende og bidrager til at sikre 
landbrugernes og forbrugernes 
valgfrihed.

Derudover vurderer Kommissionen 
nødvendigheden af en harmonisering af 
kontrolprøvetagnings- og 
analysemetoderne for ikke-godkendte 
GMO'er, som er til stede i frøene i meget 
små mængder, og navnlig fastsættelsen af 
en minimumsgrænse for 
sporingsmetodernes ydeevne.

Or. en

Ændringsforslag 304
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen
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Rådets holdning
Artikel 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Senest 4 år efter den ... forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om 
medlemsstaternes anvendelse af dette 
direktiv, herunder effektiviteten af de 
bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på hele eller dele af deres område, 
samt et velfungerende indre marked. 
Rapporten kan ledsages af 
lovgivningsmæssige forslag, som 
Kommissionen finder hensigtsmæssige. 
Kommissionen rapporterer også om 
fremskridt hen imod at give normativ 
status til de forbedrede 2010 
autoritetsretningslinjer om den 
miljømæssige risikovurdering af genetisk 
modificerede planter.

Senest 4 år efter den ... forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om 
medlemsstaternes anvendelse af dette 
direktiv, herunder effektiviteten af de 
bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på hele eller dele af deres område, 
samt et velfungerende indre marked. 
Rapporten kan ledsages af 
lovgivningsmæssige forslag, som 
Kommissionen finder hensigtsmæssige.

__________________ __________________

EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslaget, hvor Kommissionen anmodes om at fremlægge et udkast til en 
gennemførelsesforordning om miljørisikovurderinger af GMO'er.

Ændringsforslag 305
Younous Omarjee

Rådets holdning
Artikel 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Senest 4 år efter den ... forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-

Senest 4 år efter den ... forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
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Parlamentet og Rådet om 
medlemsstaternes anvendelse af dette 
direktiv, herunder effektiviteten af de
bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på hele eller dele af deres område, 
samt et velfungerende indre marked. 
Rapporten kan ledsages af 
lovgivningsmæssige forslag, som 
Kommissionen finder hensigtsmæssige. 
Kommissionen rapporterer også om 
fremskridt hen imod at give normativ 
status til de forbedrede 2010 
autoritetsretningslinjer om den 
miljømæssige risikovurdering af genetisk 
modificerede planter.

Parlamentet og Rådet om 
medlemsstaternes anvendelse af dette 
direktiv, herunder effektiviteten af de 
bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på hele eller dele af deres område, 
samt et velfungerende indre marked. 
Rapporten kan ledsages af 
lovgivningsmæssige forslag, som 
Kommissionen finder hensigtsmæssige.

Kommissionen giver også så tidligt som 
muligt normativ status til de forbedrede 
2010 autoritetsretningslinjer om den 
miljømæssige risikovurdering af genetisk 
modificerede planter.

__________________ __________________

EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. fr

Ændringsforslag 306
Gilles Pargneaux

Rådets holdning
Artikel 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Senest et år efter…, offentliggør 
Kommissionen et lovforslag, der er 
beregnet til at give normativ status til de 
styrkede retningslinjer, som Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
offentliggjorde i 2010 om 
miljørisikovurderingen af genetisk 
modificerede planter.
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Senest 4 år efter den ... forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om 
medlemsstaternes anvendelse af dette 
direktiv, herunder effektiviteten af de 
bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på hele eller dele af deres område, 
samt et velfungerende indre marked. 
Rapporten kan ledsages af 
lovgivningsmæssige forslag, som 
Kommissionen finder hensigtsmæssige. 
Kommissionen rapporterer også om 
fremskridt hen imod at give normativ 
status til de forbedrede 2010 
autoritetsretningslinjer om den 
miljømæssige risikovurdering af genetisk 
modificerede planter.

Senest 4 år efter den ... forelægger 
Kommissionen også en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om 
medlemsstaternes anvendelse af dette 
direktiv, herunder effektiviteten af de 
bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på hele eller dele af deres område, 
samt et velfungerende indre marked. 
Rapporten kan ledsages af 
lovgivningsmæssige forslag, som 
Kommissionen finder hensigtsmæssige. 
Kommissionen rapporterer også om 
fremskridt hen imod at give normativ 
status til de forbedrede 2010 
autoritetsretningslinjer om den 
miljømæssige risikovurdering af genetisk 
modificerede planter.

__________________ __________________

EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at styrke GMO-risikovurderingerne. EFSA arbejder 
på at opdatere retningslinjerne og offentliggjorde et revideret dokument i november 2010. 
Kommissionen har dog endnu ikke fremlagt et forslag, der giver disse bestemmelser normativ 
virkning. Derfor er hensigten med ændringsforslaget at give Kommissionen et år til at 
offentligøre en udgave af de reviderede retningslinjer i overensstemmelse med bilag II til 
direktiv 2001/18/EF.

Ændringsforslag 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Rådets holdning
Artikel 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Senest 4 år efter den ... forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om 

Senest 4 år efter den ... forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om 
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medlemsstaternes anvendelse af dette 
direktiv, herunder effektiviteten af de 
bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på hele eller dele af deres område, 
samt et velfungerende indre marked. 
Rapporten kan ledsages af 
lovgivningsmæssige forslag, som 
Kommissionen finder hensigtsmæssige. 
Kommissionen rapporterer også om 
fremskridt hen imod at give normativ 
status til de forbedrede 2010 
autoritetsretningslinjer om den 
miljømæssige risikovurdering af genetisk 
modificerede planter.

medlemsstaternes anvendelse af dette 
direktiv, herunder effektiviteten af de 
bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på hele eller dele af deres område, 
samt et velfungerende indre marked. 
Rapporten kan ledsages af 
lovgivningsmæssige forslag, som 
Kommissionen finder hensigtsmæssige. I 
denne periode anmoder Kommissionen 
EFSA om at revidere sine 
vurderingsmetoder. Vejledningen, der 
blev offentliggjort i 2010, bør revideres for 
at få taget højde for resultaterne af 
undersøgelsen om virkningen af 
kombinerede GMO'er eller akkumulerede 
hændelser, på dyr.  Desuden bør 
undersøgelserne en længere periode og et 
større antal dyr.

__________________ __________________

EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

GMO'er med flere modificerede egenskaber (stablede hændelser eller kombineret GMO'er) 
udgør allerede langt størsteparten af GMO-afgrøder (i USA er det 71 % af hveden og to 
tredjedel af GMO--bomuld), og derfor er det bydende nødvendigt at vurdere disse og få EFSA 
til at ændre sine metoder. 

Ændringsforslag 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Rådets holdning
Artikel 2 

Rådets holdning Ændringsforslag

Senest 4 år efter den ... forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om 
medlemsstaternes anvendelse af dette 

Senest 4 år efter den ... forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om 
medlemsstaternes anvendelse af dette 
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direktiv, herunder effektiviteten af de 
bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på hele eller dele af deres område, 
samt et velfungerende indre marked. 
Rapporten kan ledsages af 
lovgivningsmæssige forslag, som 
Kommissionen finder hensigtsmæssige. 
Kommissionen rapporterer også om 
fremskridt hen imod at give normativ 
status til de forbedrede 2010 
autoritetsretningslinjer om den 
miljømæssige risikovurdering af genetisk 
modificerede planter.

direktiv, herunder effektiviteten af de 
bestemmelser, hvorefter medlemsstaterne 
kan begrænse eller forbyde dyrkning af 
GMO'er på hele eller dele af deres område, 
samt et velfungerende indre marked. 
Senest et år efter… fremlægger 
Kommissionen et lovgivningsmæssigt 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet, 
der har til hensigt at bringe bilag II til 
direktiv 2001/18/EF i overensstemmelse 
med de nye retningslinjer, der er udstedt 
af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet om 
risikovurdering af GMO'er.

__________________ __________________

EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. fr

Ændringsforslag 309
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 2 a (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 2a

Senest...+fremlægger Kommissionen et 
udkast til en gennemførelsesforordning 
om miljørisikovurderinger af GMO'er. 
Denne gennemførelsesforordning skal 
bl.a. sikre, at der tages hensyn til følgende 
i miljørisikovurderingerne:

- de langfristede direkte og indirekte 
miljøvirkninger af genetisk modificerede 
afgrøder

- potentielle indvirkninger på organismer 
uden for målgruppen

- forskellige karakteristika af de miljøer, 
der modtager GMO'erne og de 
geografiske områder, hvor genetisk 
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modificerede afgrøder må dyrkes

- ukrudt og skadedyrs 
modstandsdygtighed over for pesticider

og de potentielle miljømæssige 
konsekvenser som følge af ændringerne i 
anvendelsen af herbicider i forbindelse 
med herbicidtolerante genetisk 
modificerede afgrøder.

Den skal også sikre, at 
miljørisikovurderingen i tilstrækkelig 
grad tager de videnskabelige usikkerheder 
og de forskellige fortolkningsmuligheder 
af videnskabelige data i betragtning.

__________________

 EUT: Indsæt venligst datoen 6 måneder 
efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaternes mulighed for fravalg ledsages af mere 
harmoniserede risikovurderinger. Allerede i 2010 fremlagde EFTA's sine retningslinjer om 
miljørisikovurderinger af GMO'er sammen med en udtalelse om vurderingen af genetisk 
modificerede planter mulige indvirkninger på organismer uden for målgruppen. I COM'en 
stod, at der ville blive fremlagt en gennemførelsesforordning, og at denne skulle danne 
grundlaget for ansøgernes anmodninger om tilladelse til at dyrke genetisk modificerede 
organismer og for risikoanalytikerne. Der er dog ikke sket nogen siden da.

Ændringsforslag 310
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 2 b (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 2b

Kommissionen fremlægger senest ...+ en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om gennemførelsen af artikel 26a i 
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direktiv 2001/18/EF. Denne rapport skal 
indeholde specifikke henstillinger til 
medlemsstaterne og kan ledsages af 
forslag til lovgivning, som Kommissionen 
finder hensigtsmæssige.

__________________
+ EUT: Indsæt venligst datoen: tre år efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 311
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 2 c (ny)

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 2c

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i 
kraft for at efterkomme dette direktiv 
senest den ..... De underretter straks 
Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
dette direktiv, eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

__________________

 EUT: Indsæt venligst datoen: EUT: 12 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
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Or. en

Begrundelse

Dette direktiv fastsætter bindende krav vedrørende sameksistens og hæftelse, og derfor er det 
nødvendigt med en gennemførelsesbestemmelse.

Ændringsforslag 312
Bart Staes
for Verts/ALE-Gruppen

Rådets holdning
Artikel 2 d (ny)
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 7 – stk. 3, artikel 19 – stk. 3, artikel 35 – stk. 3

Rådets holdning Ændringsforslag

Artikel 2d

I forordning (EF) nr. 1829/2003 foretages 
følgende ændringer:

(1) I artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3, 
erstattes henvisningen til artikel 35, stk. 2 
med en henvisning til artikel 35, stk. 3.

(2) I artikel 35, stk. 3, tilføjes følgende 
ord: 

"Uanset stk. 3 og 4 i artikel 5a vedtages 
udkast til godkendelse af en GMO ikke, 
hvis Rådet ikke har afgivet en positiv 
udtalelse."

Or. en

Begrundelse

Jean-Claude Juncker har gjort det meget klart, at det haster med at gøre 
beslutningsprocessen i forbindelse med tilladelser til dyrkning af GMO'er mere demokratisk. 
Det foreliggende forslag giver mulighed for at tage dette spørgsmål op. Indtil lovgivningen 
om GMO'er tilpasses traktaterne, eksisterer der en hurtig løsning, der består i at erstatte 
henvisningen til forskriftsproceduren med en henvisning til forskriftsproceduren med kontrol, 
og hvis den suppleres med en bestemmelse bliver proceduren mere demokratisk.
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Ændringsforslag 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Rådets holdning
Artikel 3

Rådets holdning Ændringsforslag

Dette direktiv træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Dette direktiv træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Medlemsstaterne skal senest seks 
måneder efter direktivets ikrafttræden 
gennemføre det ved at ændre deres 
nationale lovgivning, der gennemfører 
direktiv 2001/18/EF.

Or. en

Begrundelse

Selvom det er i medlemsstaternes interesse at gennemføre dette direktiv, hvis de ønsker at 
forbyde dyrkning af GMO'er, da mindst et af retsgrundlagene er artikel 114, er det bedst at 
angive en frist for medlemsstaterne til at gennemføre direktivet i national lovgivning, da det 
vil give en bedre harmonisering i EU.

Ændringsforslag 314
Julie Girling, Jan Huitema

Rådets holdning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Directive 2001/18/CE
Bilag 1 – del 2 – stk. 1 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

(1a) I bilag IA, Del 2, erstattes stk. 1 af 
følgende: 

Teknikker, der ikke anses for at føre til 
genetisk modifikation, jf. direktivets artikel 
2, nr. 2, litra b), forudsat at de ikke 
indebærer brug af rekombinante 
nukleinsyremolekyler eller genetisk 
modificerede organismer fremstillet med 
andre teknikker/metoder end dem, der er 
undtaget i medfør af bilag I B:

Teknikker, der ikke anses for at føre til 
genetisk modifikation, jf. direktivets artikel 
2, nr. 2, litra b), forudsat at de ikke 
indebærer brug af rekombinante 
nukleinsyremolekyler eller genetisk 
modificerede organismer fremstillet med 
andre teknikker/metoder end dem, der er 
undtaget i medfør af bilag I B:



AM\1037669DA.doc 85/85 PE541.301v01-00

DA

(1) in vitro-fertilisering (1) in vitro-fertilisering

(2) in vitro-fertilisering konjugation, 
transduktion, transformation.

(2) naturlige metoder som konjugation, 
transduktion, transformation.

(3) polyploidinduktion. (3) polyploidinduktion.

(4) cisgenetik

Or. en

Begrundelse

EFSA panel for genetisk modificerede organismer konkluderede i sin videnskabelige udtalelse 
om sikkerhedsevaluering af planter, der udvikles med "cisgenetik og intragenetik", at 
lignende risici kan knyttes til cisgenetik og konventionelt avlede planter, mens der er nye 
risici knyttet til intragenetiske og transgentiske planter. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at 
lade cisgenetisk avlede planter blive omfattet af dette direktiv.


