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Tarkistus 191
Christofer Fjellner

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti esittämän pyynnön 
mukaisesti, kyseessä oleva jäsenvaltio voi 
hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
tämän GMO:n viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai osalla, kun 
GMO on hyväksytty tämän direktiivin C 
osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti esittämän pyynnön 
mukaisesti, kyseessä oleva jäsenvaltio voi 
hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
tämän GMO:n viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai osalla, kun 
GMO on hyväksytty tämän direktiivin C 
osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
tieteellisesti kiistattomasti todistettuihin 
syihin:

Or. en

Tarkistus 192
Julie Girling

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti esittämän pyynnön 

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti esittämän pyynnön 
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mukaisesti, kyseessä oleva jäsenvaltio voi 
hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
tämän GMO:n viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai osalla, kun 
GMO on hyväksytty tämän direktiivin C 
osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

mukaisesti, kyseessä oleva jäsenvaltio voi 
hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
tämän GMO:n viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai osalla, kun 
GMO on hyväksytty tämän direktiivin C 
osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden ja 
unionin kansainvälisten velvoitteiden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin:

Or. en

Tarkistus 193
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän 
pyynnön mukaisesti, kyseessä oleva 
jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan tämän GMO:n viljelyä tai 
kielletään se jäsenvaltion koko alueella tai 
osalla, kun GMO on hyväksytty tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti, edellyttäen että 
nämä toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

3. Jäsenvaltiot voivat toimiessaan 
riskienhallinnasta vastaavana tahona 
hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
tietyn GMO:n tai viljelykasvin tai 
ominaisuuden perusteella määritetyn 
GMO:ien ryhmän tai kaikkien GMO:ien
viljelyä tai kielletään se jäsenvaltion koko 
alueella tai sen osalla, kun GMO on 
hyväksytty tämän direktiivin C osan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti, 
edellyttäen että nämä toimenpiteet ovat 
unionin oikeuden mukaisia, perusteltuja, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä sekä 
perustuvat lisäksi, esimerkiksi seuraaviin 
syihin:

Or. en
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Tarkistus 194
Valentinas Mazuronis

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän 
pyynnön mukaisesti, kyseessä oleva 
jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan tämän GMO:n viljelyä tai 
kielletään se jäsenvaltion koko alueella tai 
osalla, kun GMO on hyväksytty tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti, edellyttäen että 
nämä toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

3. Rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan 
soveltamista jäsenvaltiot voivat tämän 
direktiivin tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
riskinarvioinnin jälkeen ja toimiessaan 
riskienhallinnasta vastaavana tahona
hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
GMO:n tai viljelykasvin tai ominaisuuden 
perusteella määritetyn GMO:ien ryhmän 
tai kaikkien GMO:ien viljelyä tai 
kielletään se jäsenvaltioiden koko alueella 
tai sen osalla, kun GMO on hyväksytty 
tämän direktiivin C osan tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 mukaisesti, 
edellyttäen että nämä toimenpiteet ovat 
unionin oikeuden mukaisia, perusteltuja, 
oikeasuhteisia ja syrjimättömiä sekä 
perustuvat lisäksi pakottaviin syihin, 
esimerkiksi seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 195
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän 

3. Jäsenvaltio voi tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun riskinarvioinnin jälkeen ja 
toimiessaan riskienhallinnasta 
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artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän 
pyynnön mukaisesti, kyseessä oleva 
jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan tämän GMO:n viljelyä tai 
kielletään se jäsenvaltion koko alueella tai 
osalla, kun GMO on hyväksytty tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti, edellyttäen että 
nämä toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

vastaavana tahona hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan GMO:n tai 
viljelykasvin tai ominaisuuden perusteella 
määritetyn GMO:ien ryhmän tai kaikkien 
GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai sen osalla, 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän 
pyynnön mukaisesti, kyseessä oleva
jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan tämän GMO:n viljelyä tai 
kielletään se jäsenvaltion koko alueella tai 
osalla, kun GMO on hyväksytty tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti, edellyttäen että 
nämä toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

3. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, 
jäsenvaltio voi tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun riskinarvioinnin jälkeen ja 
toimiessaan riskienhallinnasta 
vastaavana tahona hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan GMO:n tai
viljelykasvin tai ominaisuuden perusteella 
määritetyn GMO:ien ryhmän tai kaikkien 
GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai sen osalla, 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

Or. it
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Tarkistus 197
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti esittämän pyynnön
mukaisesti, kyseessä oleva jäsenvaltio voi 
hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
tämän GMO:n viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai osalla, kun 
GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

3. Rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan 
soveltamista, jäsenvaltio voi hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tämän 
GMO:n viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai osalla, kun 
GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti.

Nämä jäsenvaltioiden vapaassa 
harkinnassa olevat toimenpiteet voivat 
perustua ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai mihin 
tahansa muihin pakottaviin perusteisiin, 
kuten kaavoitukseen, maankäyttöön, 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, 
rinnakkaiseloon ja yleiseen järjestykseen.

Or. fr

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän 
pyynnön mukaisesti, kyseessä oleva
jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan tämän GMO:n viljelyä tai 
kielletään se jäsenvaltion koko alueella tai 
osalla, kun GMO on hyväksytty tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti, edellyttäen että 
nämä toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

3. Jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan tämän GMO:n viljelyä tai 
kielletään se jäsenvaltion koko alueella tai 
osalla, kun GMO on hyväksytty tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti, edellyttäen että 
nämä toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä. Tietyn GMO:n viljelemistä 
koskevat kansalliset, alueelliset tai 
paikalliset kiellot voidaan hyväksyä 
esimerkiksi seuraavista syistä:

Or. en

Tarkistus 199
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän 
pyynnön mukaisesti, kyseessä oleva
jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan tämän GMO:n viljelyä tai 
kielletään se jäsenvaltion koko alueella tai 
osalla, kun GMO on hyväksytty tämän 

3. Jäsenvaltio voi tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun riskinarvioinnin jälkeen ja 
toimiessaan riskienhallinnasta 
vastaavana tahona hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan GMO:n tai 
viljelykasvin tai ominaisuuden perusteella 
määritetyn GMO:ien ryhmän tai kaikkien 
GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai sen osalla, 
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direktiivin C osan tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti, edellyttäen että 
nämä toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
esimerkiksi seuraaviin syihin:

Or. en

Perustelu

Tarkistus noudattaa esittelijän ehdottamaa sanamuotoa, mutta viittaus ”vaiheeseen 1” on 
poistettu. Tämän lisäksi poistetaan myös ilmaus ”oikeasuhteisia”, koska toimenpiteiden 
oikeasuhteisuutta on arvioitava kansallisen lainsäädännön mukaisesti, joten 
yhdenmukaistamiseen ei ole tarvetta (toissijaisuusperiaate). Tarkistuksella poistetaan myös 
ilmaus ”pakottaviin”, koska kyseessä on subjektiivinen ilmaus, joka on tarpeeton tässä 
yhteydessä.

Tarkistus 200
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä;

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka 
liittyvät GMO:ien tarkoituksellisesta 
levittämisestä tai markkinoille 
saattamisesta mahdollisesti aiheutuviin 
ympäristövaikutuksiin ja jotka täydentävät
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti suoritetussa 
konkreettisessa ja tieteellisessä 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
tarkasteltuja vaikutuksia; näitä syitä 
voivat olla muun muassa
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– rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-
aineresistenssin kehittymisen estäminen

– GMO:ien viljelystä aiheutuvan torjunta-
aineiden lisääntyvän käytön estäminen

– muuntogeenisen lajikkeen invasiivisuus 
tai kestävyys tai mahdollisuus 
risteytymiseen kotoperäisten viljeltyjen tai 
luonnonvaraisten kasvien kanssa

– GMO:ien viljelyyn liittyvistä 
viljelykäytäntöjen muutoksista 
paikalliselle ympäristölle aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten estäminen

– paikallisen biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen, 
mukaan lukien tietyt elinympäristöt ja 
ekosysteemit tai tietyntyyppiset luonnon 
tai maiseman ominaisuudet sekä erityiset 
ekosysteemitehtävät ja -palvelut

– tietojen puuttuminen tai riittämättömät 
tiedot GMO:ien levittämisen mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista jäsenvaltion 
paikalliseen tai alueelliseen ympäristöön 
tai biologiseen monimuotoisuuteen

– johonkin edellä mainittuun syyhyn 
liittyvä tieteellinen epävarmuus, joka 
johtuu ristiriitaisesta näytöstä tai riittävän 
tieteellisen näytön puuttumisesta;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa on jo käytetty ilmausta ”markkinoille saattaminen”. Siementen 
kaupan pitämisestä ja kuljettamisesta saattaa aiheutua ympäristövaikutuksia, mikä on myös 
syytä ottaa huomioon. Lisätään ilmaus ”tieteellinen epävarmuus”, koska se mahdollistaa 
ennalta varautuvien toimenpiteiden toteuttamisen WTO:n terveys- ja kasvinsuojelutoimia 
koskevan sopimuksen (SPS) yhteydessä. Ennalta varautumisen periaate tarjoaa myös 
elintarvikkeita koskevan lainsäädännön nojalla keinon riskienhallintatoimenpiteiden 
määrittämiseen, kun henki ja terveys saattavat olla uhattuina, mutta asiasta ei ole tieteellistä 
varmuutta.

Tarkistus 201
Christofer Fjellner
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 202
Julie Girling

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) N:o
1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 203
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) N:o 

a) GMO:ien tarkoituksellisesta 
levittämisestä tai markkinoille 
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1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä;

saattamisesta mahdollisesti aiheutuvat 
ympäristövaikutukset, joita ei vielä 
tarkasteltu tämän direktiivin C osan 
mukaisesti suoritetussa 
ympäristövaikutusten tieteellisessä 
arvioinnissa; näitä syitä voivat olla

– rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-
aineresistenssin kehittymisen estäminen

– muuntogeenisen lajikkeen invasiivisuus 
tai kestävyys tai mahdollisuus 
risteytymiseen kotoperäisten viljeltyjen tai 
villien kasvien kanssa

– GMO:ien viljelyyn liittyvistä 
viljelykäytäntöjen muutoksista 
paikalliselle ympäristölle aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten estäminen

– sellaisten maatalouskäytäntöjen 
ylläpitäminen ja kehittäminen, joiden 
avulla tuotanto ja ekosysteemien 
kestävyys voidaan yhdistää paremmin

– paikallisen biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen, 
mukaan lukien tietyt elinympäristöt ja 
ekosysteemit tai tietyntyyppiset luonnon 
tai maiseman ominaisuudet sekä erityiset 
ekosysteemitehtävät ja -palvelut

– tietojen puuttuminen tai riittämättömät 
tiedot GMO:ien levittämisen mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista jäsenvaltion 
paikalliseen tai alueelliseen ympäristöön 
tai biologiseen monimuotoisuuteen;

Or. en

Tarkistus 204
Paul Brannen

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä;

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä ja jotka perustuvat 
GMO:ien viljelystä mahdollisesti saatuun 
empiiriseen näyttöön, joka koskee 
esimerkiksi torjunta-aineresistenssiä tai 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemistä;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion pois jättäytymisen on perustuttava vankkaan tieteelliseen näyttöön, jotta EFSAn 
tekemää asianmukaista arviointia ei sivuutettaisi, ja siinä on otettava huomioon GMO:ien 
todennäköiset ympäristövaikutukset, kuten torjunta-aineresistenssin lisääntyminen tai 
biologisen monimuotoisuuden väheneminen.

Tarkistus 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä;

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
selvästi erillisiä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti jo arvioimista 
tekijöistä;

Or. fr

Perustelu

Olisi pyrittävä välttämään tilannetta, jossa perustellakseen GMO:n viljelyn kieltämisen 
jäsenvaltiot voisivat vedota ympäristöpoliittisiin syihin, joita Euroopan 
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elintarviketurvallisuusviranomainen on jo arvioinut, jotta vältetään lupamenettelyn sekä 
elintarviketurvallisuusviranomaisen keskeisen aseman heikkeneminen.

Tarkistus 206
Valentinas Mazuronis

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä;

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä. Näitä syitä voivat olla

– rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-
aineresistenssin kehittymisen estäminen

– muuntogeenisen lajikkeen invasiivisuus 
tai kestävyys tai mahdollisuus 
risteytymiseen kotoperäisten viljeltyjen tai 
luonnonvaraisten kasvien kanssa

– GMO:ien viljelyyn liittyvistä 
viljelykäytäntöjen muutoksista 
paikalliselle ympäristölle aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten estäminen

– paikallisen biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen, 
mukaan lukien tietyt elinympäristöt ja 
ekosysteemit tai tietyntyyppiset luonnon 
tai maiseman ominaisuudet sekä erityiset 
ekosysteemitehtävät ja -palvelut

– tietojen puuttuminen tai riittämättömät 
tiedot GMO:ien levittämisen mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista jäsenvaltion 
paikalliseen tai alueelliseen ympäristöön 
tai biologiseen monimuotoisuuteen;

Or. en
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Tarkistus 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä;

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka 
liittyvät GMO:ien viljelystä mahdollisesti 
aiheutuviin ympäristövaikutuksiin ja jotka 
täydentävät tämän direktiivin ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
tehdyssä tieteellisessä 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
tarkasteltuja vaikutuksia. Näitä syitä 
voivat olla

– rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-
aineresistenssin kehittymisen estäminen

– muuntogeenisen lajikkeen invasiivisuus 
tai kestävyys tai mahdollisuus 
risteytymiseen kotoperäisten viljeltyjen tai 
luonnonvaraisten kasvien kanssa

– GMO:ien viljelyyn liittyvistä 
viljelykäytäntöjen muutoksista 
paikalliselle ympäristölle aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten estäminen

– paikallisen biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen, 
mukaan lukien tietyt elinympäristöt ja 
ekosysteemit tai tietyntyyppiset luonnon 
tai maiseman ominaisuudet sekä erityiset 
ekosysteemitehtävät ja -palvelut

– tietojen puuttuminen tai riittämättömät 
tiedot GMO:ien levittämisen mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista jäsenvaltion 
paikalliseen tai alueelliseen ympäristöön 
tai biologiseen monimuotoisuuteen
– mehiläisten suojelu.

Or. it
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Tarkistus 208
Christofer Fjellner

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) kaavoitus; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 209
Christofer Fjellner

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) maankäyttö; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 210
Christofer Fjellner

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) sosioekonomiset vaikutukset; Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 211
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) sosioekonomiset vaikutukset; d) sosioekonomiset vaikutukset; Näitä 
syitä voivat olla

– rinnakkaiseloon liittyvien toimien 
toteutuskelvottomuus tai suuret 
kustannukset tai näiden toimien 
toteutuksen mahdottomuus, joka johtuu 
erityisistä maantieteellisistä oloista

– tarve suojella maataloustuotannon 
monimuotoisuutta

– tarve taata siementen puhtaus tai

Or. en

Tarkistus 212
Valentinas Mazuronis

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) sosioekonomiset vaikutukset; d) sosioekonomiset vaikutukset, kuten 
rinnakkaiseloon liittyvien toimenpiteiden 
epäkäytännöllisyys tai suuret 
kustannukset tai näiden toimenpiteiden 
toteutuksen mahdottomuus, joka johtuu 
erityisistä maantieteellisistä oloista 
(esimerkiksi pienet saaret tai 
vuoristoalueet);

Or. en
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Tarkistus 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) sosioekonomiset vaikutukset; d) sosioekonomiset vaikutukset, 
esimerkiksi rinnakkaiseloon liittyvien 
toimenpiteiden epäkäytännöllisyys tai 
suuret kustannukset tai näiden 
toimenpiteiden toteutuksen 
mahdottomuus, joka johtuu erityisistä 
maantieteellisistä oloista (esimerkiksi 
pienet saaret tai vuoristoalueet);

Or. it

Tarkistus 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

d) sosioekonomiset vaikutukset; d) sosioekonomiset vaikutukset, kuten 
rinnakkaiseloon liittyvien toimenpiteiden 
epäkäytännöllisyys tai suuret 
kustannukset, jotka johtuvat erityisistä 
maantieteellisistä oloista (esimerkiksi 
pienet saaret tai vuoristoalueet);

Or. en

Tarkistus 215
Julie Girling
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

e) GMO:ien muissa tuotteissa 
esiintymisen välttäminen, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 26 a artiklan 
soveltamista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 216
Christofer Fjellner

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

e) GMO:ien muissa tuotteissa 
esiintymisen välttäminen, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 26 a artiklan 
soveltamista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

e) GMO:ien muissa tuotteissa esiintymisen 
välttäminen, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta 26 a artiklan soveltamista;

e) GMO:ien muissa tuotteissa esiintymisen 
välttäminen;
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Or. it

Tarkistus 218
Christofer Fjellner

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

f) maatalouspolitiikan tavoitteet; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 219
Elisabeth Köstinger

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

f) maatalouspolitiikan tavoitteet; f) maatalouspolitiikan tavoitteet, kuten 
tarve suojella maataloustuotannon 
monimuotoisuutta sekä sellaisten 
maatalouskäytäntöjen ylläpitäminen ja 
kehittäminen, joiden avulla tuotanto ja 
ekosysteemien kestävyys voidaan yhdistää 
paremmin, ja tarve taata siementen 
puhtaus;

Or. en

Tarkistus 220
Valentinas Mazuronis

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
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Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

f) maatalouspolitiikan tavoitteet; f) maatalouspolitiikan tavoitteet. Näitä 
syitä voivat olla

– tarve suojella maataloustuotannon 
monimuotoisuutta

– sellaisten maatalouskäytäntöjen 
ylläpitäminen ja kehittäminen, joiden 
avulla tuotanto ja ekosysteemien 
kestävyys voidaan yhdistää paremmin

– tarve taata siementen puhtaus.

Or. en

Tarkistus 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

f) maatalouspolitiikan tavoitteet; f) maatalouspolitiikan tavoitteet; Näitä 
syitä voivat olla

– tarve suojella maataloustuotannon 
monimuotoisuutta

– sellaisten maatalouskäytäntöjen 
ylläpitäminen ja kehittäminen, joiden 
avulla tuotanto ja ekosysteemien 
kestävyys voidaan yhdistää paremmin

– tarve taata siementen puhtaus.

Or. it

Tarkistus 222
Christofer Fjellner
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

g) yleinen järjestys. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 223
Valentinas Mazuronis

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

g) yleinen järjestys. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 224
Renate Sommer

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

g) yleinen järjestys. Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 225
Bart Staes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

g) maatalouspolitiikan tavoitteet; g) maatalouspolitiikan tavoitteet. Näitä 
syitä voivat olla

– tarve suojella maataloustuotannon 
monimuotoisuutta

– tarve suojella luomutuotantoa ja/tai 
perinteistä pienen mittakaavan 
maataloustuotantoa koskevia rakenteita

– tarve vaalia kestäviin käytänteisiin 
kytkeytyvää kulttuuriperintöä

– sellaisten maatalouskäytäntöjen 
ylläpitäminen ja kehittäminen, joiden 
avulla tuotanto ja ekosysteemien pitkän 
aikavälin kestävyys voidaan yhdistää 
paremmin

– tarve taata siementen puhtaus.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu mietintöluonnoksen tarkistukseen 24.

Tarkistus 226
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

g a) yleinen mielipide
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Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu suositusluonnoksen tarkistukseen 24.

Tarkistus 227
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

g a) muut hyväksyttävät tekijät.

Or. en

Tarkistus 228
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

g a) tai muut hyväksyttävät tekijät, jos 
näitä tekijöitä ei ole käsitelty tämän 
direktiivin C osan yhdenmukaistetussa 
menettelyssä, tai jatkuva tieteellinen 
epävarmuus.

Or. en

Tarkistus 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

g a) patentoituja siemeniä 
käyttämättömien pienten ja keskisuurten 
tilojen suojeleminen;

Or. pt

Tarkistus 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

g b) perinteisiä viljelykasveja tuottavien 
oikeuksien suojeleminen, sillä nämä 
oikeudet auttavat tuottajia välttämään 
viljelykasviensa saastumisen ja kuluttajia 
valitsemaan GMO-kasvien ja muiden 
kuin GMO-perustaisten kasvien väliltä;

Or. pt

Tarkistus 231
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

g b) yleinen moraali, mukaan luettuina 
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eettiset tai filosofiset huolenaiheet.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu suositusluonnoksen tarkistukseen 24.

Tarkistus 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g c alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

g c) jäsenvaltioille kuuluvan oikeuden 
tunnustaminen, jonka mukaan ne voivat 
vakiintua GMO:ista vapaiksi alueiksi 
tuotteidensa sekä perinteisten ja 
luonnonmukaisten menetelmiensä 
säilyttämiseksi.

Or. pt

Tarkistus 233
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion 
tai alueen erityisolosuhteista riippuen, 

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä, kun tämän direktiivin 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun ympäristöriskien arvioinnin 
tulokset on otettu huomioon.
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jossa kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, 
mutta ne eivät saa missään tapauksessa 
olla ristiriidassa tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun ympäristöriskien arvioinnin 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Perustuu suositusluonnoksen tarkistukseen 24. Perusteisiin vetoamista ei pidä rajoittaa 
tarpeettomasti.

Tarkistus 234
Marijana Petir

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta g 
alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Or. en

Tarkistus 235
Daciana Octavia Sârbu

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Or. en

Tarkistus 236
Christofer Fjellner

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta g 
alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion 
tai alueen erityisolosuhteista riippuen, 
jossa kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, 
mutta ne eivät saa missään tapauksessa 
olla ristiriidassa tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun ympäristöriskien arvioinnin 
kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 237
Renate Sommer
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Or. de

Tarkistus 238
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta 
ne eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun ympäristöriskien arvioinnin 
kanssa.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen.

Or. en
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Tarkistus 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun ympäristöriskien arvioinnin 
kanssa.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida koskaan käyttää erikseen, sen 
jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista 
riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan, mutta ne eivät saa missään 
tapauksessa olla ristiriidassa tämän 
direktiivin tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Or. fr

Perustelu

Yleisen järjestyksen vaarantuminen ei voi olla ainoa ja yksinomainen peruste viljelyn 
kieltämiseksi. Näin ollen syy on rajattava tiukasti.

Tarkistus 240
Valentinas Mazuronis

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta g 
alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen
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eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Or. en

Tarkistus 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun ympäristöriskien arvioinnin 
kanssa.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun ympäristöriskien arvioinnin 
kanssa.

Or. it

Perustelu

Oikeudellisen pätevyyden ja varmuuden lisäämiseksi sillä perusteella, että jäsenvaltiot voivat 
vedota siihen, että ne haluavat rajoittaa ja/tai kieltää yhden tai useamman GMO:n viljelyn 
alueellaan, minkä vuoksi edellä oleva luettelo olisi sisällytettävä tähän, jotta voidaan 
sisällyttää parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä teksti sekä neuvoston 
ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus 242
Daciana Octavia Sârbu
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Or. en

Tarkistus 243
Tonino Picula

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan sen 
mukaan kuin se on sitoutunut GMO:ista 
vapaaksi, mutta ne eivät saa missään 
tapauksessa olla ristiriidassa tämän 
direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Or. en
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Tarkistus 244
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b kohta – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Kyseiset toimenpiteet on perusteltava 
asianmukaisesti tieteellisin perustein tai 
muiden perusteltujen tekijöiden avulla, 
jotka voivat johtua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta.

Or. en

Tarkistus 245
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti esittämän 
pyynnön mukaisesti, kyseessä oleva
jäsenvaltio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan tämän GMO:n viljelyä tai 
kielletään se jäsenvaltion koko alueella tai 
osalla, kun GMO on hyväksytty tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti, edellyttäen että 
nämä toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

3. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, 
jäsenvaltio voi tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
tehdyn riskinarvioinnin jälkeen ja toimien 
riskienhallinnasta vastaavana tahona
hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
GMO:n tai viljelykasvin tai ominaisuuden 
perusteella määritetyn GMO:ien ryhmän 
tai kaikkien sellaisten tämän direktiivin C 
osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti hyväksyttyjen GMO:ien viljelyä 
tai kielletään se jäsenvaltion koko alueella 
tai osalla, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:
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a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat 
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä;

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka 
liittyvät GMO:ien viljelystä mahdollisesti 
aiheutuviin ympäristövaikutuksiin ja jotka 
täydentävät tämän direktiivin ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
tehdyssä tieteellisessä 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
tarkasteltuja vaikutuksia. Näitä syitä 
voivat olla

– rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-
aineresistenssin kehittymisen estäminen

– muuntogeenisen lajikkeen invasiivisuus 
tai kestävyys tai mahdollisuus 
risteytymiseen kotoperäisten viljeltyjen tai 
luonnonvaraisten kasvien kanssa

– GMO:ien viljelyyn liittyvistä 
viljelykäytäntöjen muutoksista 
paikalliselle ympäristölle aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten estäminen

– paikallisen biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen, 
mukaan lukien tietyt elinympäristöt ja 
ekosysteemit tai tietyntyyppiset luonnon 
tai maiseman ominaisuudet sekä erityiset 
ekosysteemitehtävät ja -palvelut

– tietojen puuttuminen tai riittämättömät 
tiedot GMO:ien levittämisen mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista jäsenvaltion 
paikalliseen tai alueelliseen ympäristöön 
tai biologiseen monimuotoisuuteen;

b) kaavoitus; b) kaavoitus;

c) maankäyttö; c) maankäyttö;

d) sosioekonomiset vaikutukset; d) sosioekonomiset vaikutukset, 
esimerkiksi rinnakkaiseloon liittyvien 
toimenpiteiden epäkäytännöllisyys tai 
suuret kustannukset tai näiden 
toimenpiteiden toteutuksen 
mahdottomuus, joka johtuu erityisistä 
maantieteellisistä oloista (esimerkiksi 
pienet saaret tai vuoristoalueet);

e) GMO:ien muissa tuotteissa esiintymisen 
välttäminen, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta 26 a artiklan soveltamista;

e) GMO:ien muissa tuotteissa esiintymisen 
välttäminen, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta 26 a artiklan soveltamista;
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f) maatalouspolitiikan tavoitteet; f) maatalouspolitiikan tavoitteet; näitä 
syitä voivat olla

– tarve suojella maataloustuotannon 
monimuotoisuutta

– sellaisten maatalouskäytäntöjen 
ylläpitäminen ja kehittäminen, joiden 
avulla tuotanto ja ekosysteemien 
kestävyys voidaan yhdistää paremmin

– tarve taata siementen puhtaus;

g) yleinen järjestys. g) yleinen järjestys;

h) syyt, jotka liittyvät yleiseen 
mielipiteeseen, esimerkiksi jäsenvaltion 
kansanäänestyksen tulokset.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla
toteutetun ympäristöriskien arvioinnin 
kanssa.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun ympäristöriskien arvioinnin 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 246
Julie Girling

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

3a. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla, on varmistettava, että kyseisissä 
toimenpiteissä

a) kunnioitetaan viljelijöiden ja 
kuluttajien valinnanvapautta
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b) ei aiheuteta kilpailun vääristymistä eri 
jäsenvaltioiden viljelijöiden välillä

c) ei aiheuteta ristiriitaa tämän direktiivin 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun ympäristöriskien arvioinnin 
kanssa
d) on suoritettu vaikutustenarviointi, 
jonka perusteella on osoitettu niiden 
välttämättömyys ja kohtuullisuus.

Or. en

Tarkistus 247
Renate Sommer

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla, on ensin annettava komissiolle 
tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos ja 
niitä koskevat perustelut. Tämä 
tiedoksianto voi tapahtua ennen kuin 
tämän direktiivin C osan tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 mukainen GMO:n 
lupamenettely on saatu päätökseen.
Tällaisen ilmoituksen tekemistä seuraavien 
75 päivän kuluessa:

4. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla, on ensin annettava komissiolle 
tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos ja 
niitä koskevat perustelut. Tämä 
tiedoksianto voi tapahtua tällaisen 
ilmoituksen tekemistä seuraavien 
90 päivän kuluessa.

Or. de

Tarkistus 248
Marijana Petir

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla, on ensin annettava komissiolle 
tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos ja 
niitä koskevat perustelut. Tämä 
tiedoksianto voi tapahtua ennen kuin tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukainen GMO:n 
lupamenettely on saatu päätökseen. 
Tällaisen ilmoituksen tekemistä seuraavien 
75 päivän kuluessa:

4. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla, on ensin annettava komissiolle 
tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos ja 
niitä koskevat perustelut. Tämä 
tiedoksianto voi tapahtua ennen kuin tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukainen GMO:n 
lupamenettely on saatu päätökseen. 
Tällaisen ilmoituksen tekemistä seuraavien 
75 päivän kuluessa:

a) kyseisen jäsenvaltion on pidätyttävä 
hyväksymästä ja toteuttamasta näitä 
toimenpiteitä; ja

a) kyseisen jäsenvaltion on pidätyttävä 
hyväksymästä ja toteuttamasta näitä 
toimenpiteitä

a a) ilmoittajan/hakijan on keskeytettävä 
kaikki toimintansa, joka koskee kyseisen 
GMO-lajikkeen saattamista markkinoille

a b) toimijoiden on pidätyttävä 
viljelemästä kyseistä GMO-lajiketta ja

b) komissio voi esittää kaikki aiheellisiksi 
katsomansa huomautukset.

b) komissio voi esittää kaikki aiheellisiksi 
katsomansa huomautukset. 

Or. en

Perustelu

Varmistetaan, että hakija/ilmoittaja ei ole etuoikeutetussa asemassa jäsenvaltioon nähden 
sinä aikana, kun toimenpide-ehdotuksia ja jäsenvaltion esittämiä perusteltuja syitä 
käsitellään. Näin vähennetään hakijalle ja toimijalle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa, jos 
jäsenvaltion vaatimukset osoittautuvat perustelluiksi.

Tarkistus 249
Julie Girling

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – johdantokappale
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Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla, on ensin annettava komissiolle 
tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos ja 
niitä koskevat perustelut. Tämä 
tiedoksianto voi tapahtua ennen kuin tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukainen GMO:n 
lupamenettely on saatu päätökseen. 
Tällaisen ilmoituksen tekemistä seuraavien 
75 päivän kuluessa:

4. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla, on ensin annettava komissiolle 
tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos ja 
niitä koskevat perustelut. Tämä 
tiedoksianto voi tapahtua ennen kuin tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukainen GMO:n 
lupamenettely on saatu päätökseen. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/34/EY* mukaisesti tällaisen 
ilmoituksen tekemistä seuraavien kolmen 
kuukauden kuluessa:

__________________

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

Or. en

Tarkistus 250
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä
toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla, on ensin annettava komissiolle 
tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos ja 
niitä koskevat perustelut. Tämä 
tiedoksianto voi tapahtua ennen kuin tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukainen GMO:n 

Jäsenvaltion, joka hyväksyy toimenpiteitä 
tämän artiklan 3 kohdan nojalla, on 
ilmoitettava niistä komissiolle, joka 
ilmoittaa ne vuorostaan muille 
jäsenvaltioille sekä ilmoittajille/hakijoille
ja saattaa ne julkisesti tiedoksi. Tämä 
tiedoksianto voi tapahtua ennen kuin tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) 
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lupamenettely on saatu päätökseen. 
Tällaisen ilmoituksen tekemistä 
seuraavien 75 päivän kuluessa:

N:o 1829/2003 mukainen GMO:n 
lupamenettely on saatu päätökseen.

Or. fr

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) kyseisen jäsenvaltion on pidätyttävä 
hyväksymästä ja toteuttamasta näitä 
toimenpiteitä; ja

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Poistettu kohta rajoittaa jäsenvaltioiden vapautta, vaikka se on nimenomaan keskeisessä 
asemassa tekstissä.

Tarkistus 252
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) kyseisen jäsenvaltion on pidätyttävä 
hyväksymästä ja toteuttamasta näitä 
toimenpiteitä; ja

a) kyseisen jäsenvaltion on pidätyttävä 
hyväksymästä ja toteuttamasta näitä 
toimenpiteitä edellyttäen, että ne eivät osu 
ajallisesti yhteen toimenpiteiden kohteena 
olevien GMO-kasvien kylvöajan kanssa; 
ja
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Or. en

Tarkistus 253
Biljana Borzan

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) kyseisen jäsenvaltion on pidätyttävä 
hyväksymästä ja toteuttamasta näitä 
toimenpiteitä; ja

a) kyseisen jäsenvaltion on pidätyttävä 
hyväksymästä ja toteuttamasta näitä 
toimenpiteitä ja luvan hakijan/haltijan, 
johon jäsenvaltiossa asetetut GMO:n tai 
GMO:ien ryhmän viljelyn kieltävät tai sitä 
rajoittavat toimenpiteet koskevat, on 
pidätyttävä kaikesta toiminnasta, joka 
koskee kyseisen GMO:n tai GMO:ien 
ryhmän viljelemistä kyseisessä 
jäsenvaltiossa; ja

Or. en

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

c) komissio voi esittää kaikki aiheellisiksi 
katsomansa huomautukset.

c) komissio voi esittää kaikki aiheellisiksi 
katsomansa ei-sitovat huomautukset.

Or. en

Tarkistus 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos lupa myönnetään kyseisellä 
ajanjaksolla, sen voimaantuloa lykätään 
kyseisen 75 päivän ajanjakson 
päättymiseen saakka.

Or. en

Tarkistus 256
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 4 kohdan 
a alakohdassa säädetään, kansallisia 
toimenpiteitä voidaan asettaa 
väliaikaisina, jos 75 päivän ajanjakso 
osuu ajallisesti yhteen GMO:ien 
kylvöajan kanssa.

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen 
kauden päättyessä ja viimeistään kahden 
vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä hyväksyä toimenpiteet joko 
alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja 
ilmoittajalle/hakijalle.

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen 
kauden päättyessä hyväksyä 
luvan/hyväksynnän koko voimassaolon 
ajan ja unionin hyväksynnän 
voimaantulopäivästä alkaen toimenpiteet 
joko alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle.
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Or. en

Perustelu

Perustuu suositusluonnoksen tarkistukseen 25.

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen 
kauden päättyessä ja viimeistään kahden 
vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä hyväksyä toimenpiteet joko 
alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja 
ilmoittajalle/hakijalle.

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen 
kauden päättyessä hyväksyä toimenpiteet 
joko alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja 
ilmoittajalle/hakijalle.

Or. en

Tarkistus 258
Renate Sommer

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
Article 26b – paragraph 4 – subparagraph 2

Neuvoston kanta Tarkistus

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen 
kauden päättyessä ja viimeistään kahden 

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 90 päivän pituisen 
kauden päättyessä hyväksyä toimenpiteet 
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vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä hyväksyä toimenpiteet joko 
alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja 
ilmoittajalle/hakijalle.

joko alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja 
ilmoittajalle/hakijalle.

Or. de

Tarkistus 259
Julie Girling

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen 
kauden päättyessä ja viimeistään kahden 
vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä hyväksyä toimenpiteet joko 
alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja 
ilmoittajalle/hakijalle.

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun kolmen 
kuukauden pituisen kauden päättyessä ja 
viimeistään kahden vuoden kuluttua 
luvan/hyväksynnän myöntämisestä 
hyväksyä toimenpiteet joko alun perin 
ehdotetussa muodossa tai muutettuina 
komissiolta mahdollisesti saatujen 
huomautusten huomioon ottamiseksi. 
Nämä toimenpiteet on viipymättä 
annettava tiedoksi komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja ilmoittajalle/hakijalle. 
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
toimenpiteet enintään viideksi vuodeksi ja 
tarkasteltava niitä uudelleen GMO:n 
lupaa uusittaessa.

Or. en

Tarkistus 260
Nicola Caputo
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen 
kauden päättyessä ja viimeistään kahden 
vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä hyväksyä toimenpiteet joko 
alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja 
ilmoittajalle/hakijalle.

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen 
kauden päättyessä hyväksyä toimenpiteet 
joko alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja 
ilmoittajalle/hakijalle.

Or. en

Tarkistus 261
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän 
pituisen kauden päättyessä ja viimeistään 
kahden vuoden kuluttua 
luvan/hyväksynnän myöntämisestä 
hyväksyä toimenpiteet joko alun perin 
ehdotetussa muodossa tai muutettuina 
komissiolta mahdollisesti saatujen 
huomautusten huomioon ottamiseksi. 
Nämä toimenpiteet on viipymättä 
annettava tiedoksi komissiolle, muille 
jäsenvaltioille ja ilmoittajalle/hakijalle.

Kyseinen jäsenvaltio voi 
luvan/hyväksynnän koko voimassaolon 
ajan ja hyväksynnän voimaantulopäivästä 
alkaen hyväksyä toimenpiteet joko alun 
perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja 
ilmoittajalle/hakijalle.

Or. fr
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Tarkistus 262
Julie Girling

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tällaiset 
toimenpiteet kaikkien asianomaisten 
toimijoiden, myös viljelijöiden, tietoon 
vähintään kuusi kuukautta ennen 
kasvukauden alkua. Mikäli kyseiselle 
GMO:lle myönnetään lupa myöhemmin 
kuin kuusi kuukautta ennen kasvukauden 
alkua, jäsenvaltioiden on saatettava 
toimenpiteet tiedoksi heti niiden 
hyväksymisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 263
Renate Sommer

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen 
jälkeen kun GMO on hyväksytty tämän 
direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 nojalla ja aikaisintaan kahden 
vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, että uudet objektiiviset 
olosuhteet oikeuttavat luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamisen, se voi noudattaa 1-
4 kohdan mukaista menettelyä soveltuvin 
osin, edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet 

Poistetaan.
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eivät vaikuta niiden hyväksyttyjen GMO-
siementen eivätkä kasvien 
lisäysaineistojen viljelyyn, jotka on 
laillisesti istutettu ennen näiden 
toimenpiteiden hyväksymistä.

Or. de

Tarkistus 264
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen 
jälkeen kun GMO on hyväksytty tämän 
direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 nojalla ja aikaisintaan kahden 
vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, että uudet objektiiviset 
olosuhteet oikeuttavat luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamisen, se voi noudattaa 1-
4 kohdan mukaista menettelyä soveltuvin 
osin, edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet 
eivät vaikuta niiden hyväksyttyjen GMO-
siementen eivätkä kasvien 
lisäysaineistojen viljelyyn, jotka on 
laillisesti istutettu ennen näiden 
toimenpiteiden hyväksymistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 265
Paul Brannen

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 kohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen jälkeen 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
ja aikaisintaan kahden vuoden kuluttua 
luvan/hyväksynnän myöntämisestä, että 
uudet objektiiviset olosuhteet oikeuttavat 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen
soveltamisalan mukauttamisen, se voi 
noudattaa 1-4 kohdan mukaista menettelyä 
soveltuvin osin, edellyttäen, että tällaiset 
toimenpiteet eivät vaikuta niiden 
hyväksyttyjen GMO-siementen eivätkä 
kasvien lisäysaineistojen viljelyyn, jotka on 
laillisesti istutettu ennen näiden 
toimenpiteiden hyväksymistä.

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen jälkeen 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
ja aikaisintaan viiden vuoden kuluttua 
luvan/hyväksynnän myöntämisestä, että 
uudet objektiiviset olosuhteet oikeuttavat 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, se voi 
noudattaa 1–4 kohdan mukaista menettelyä 
soveltuvin osin, edellyttäen, että tällaiset 
toimenpiteet eivät vaikuta niiden 
hyväksyttyjen GMO-siementen eivätkä 
kasvien lisäysaineistojen viljelyyn, jotka on 
laillisesti istutettu ennen näiden 
toimenpiteiden hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Viljelijöille on sallittava vähintään kaksi kasvukautta ennen pois jättäytymisen tai kiellon 
täytäntöönpanoa, sillä näin varmistetaan viljelijöiden toiminnan varmuus mahdollisesti 
pitkään jatkuvaan kansalliseen siementen luettelointiprosessiin nähden.

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen jälkeen 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
ja aikaisintaan kahden vuoden kuluttua 
luvan/hyväksynnän myöntämisestä, että 
uudet objektiiviset olosuhteet oikeuttavat 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, se voi 

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen jälkeen 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
ja aikaisintaan viiden vuoden kuluttua 
luvan/hyväksynnän myöntämisestä, että 
uudet objektiiviset olosuhteet oikeuttavat 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, se voi 
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noudattaa 1-4 kohdan mukaista menettelyä 
soveltuvin osin, edellyttäen, että tällaiset 
toimenpiteet eivät vaikuta niiden 
hyväksyttyjen GMO-siementen eivätkä 
kasvien lisäysaineistojen viljelyyn, jotka on 
laillisesti istutettu ennen näiden 
toimenpiteiden hyväksymistä.

noudattaa 1–4 kohdan mukaista menettelyä 
soveltuvin osin, edellyttäen, että tällaiset 
toimenpiteet eivät vaikuta niiden 
hyväksyttyjen GMO-siementen eivätkä 
kasvien lisäysaineistojen viljelyyn, jotka on 
laillisesti istutettu ennen näiden 
toimenpiteiden hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 267
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen jälkeen 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
ja aikaisintaan kahden vuoden kuluttua 
luvan/hyväksynnän myöntämisestä, että 
uudet objektiiviset olosuhteet oikeuttavat 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, se voi 
noudattaa 1-4 kohdan mukaista 
menettelyä soveltuvin osin, edellyttäen, 
että tällaiset toimenpiteet eivät vaikuta 
niiden hyväksyttyjen GMO-siementen 
eivätkä kasvien lisäysaineistojen viljelyyn, 
jotka on laillisesti istutettu ennen näiden 
toimenpiteiden hyväksymistä.

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen jälkeen 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla, 
että uudet objektiiviset olosuhteet 
oikeuttavat luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamisen, se voi edelleen hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tämän 
GMO:n viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai osassa sen 
aluetta. Tällöin sen on varmistettava, että 
tällaisia viljelykasveja laillisesti viljelleillä 
viljelijöillä on riittävästi aikaa meneillään 
olevan kasvukauden päättämiseen.

Or. fr

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
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Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen jälkeen 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
ja aikaisintaan kahden vuoden kuluttua 
luvan/hyväksynnän myöntämisestä, että 
uudet objektiiviset olosuhteet oikeuttavat 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, se voi
noudattaa 1-4 kohdan mukaista menettelyä 
soveltuvin osin, edellyttäen, että tällaiset 
toimenpiteet eivät vaikuta niiden 
hyväksyttyjen GMO-siementen eivätkä
kasvien lisäysaineistojen viljelyyn, jotka on 
laillisesti istutettu ennen näiden 
toimenpiteiden hyväksymistä.

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen jälkeen 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
ja aikaisintaan kahden vuoden kuluttua 
luvan/hyväksynnän myöntämisestä, 
asianmukaiseksi kieltää tietyn GMO:n 
viljelyn kaikilla alueillaan, noudatetaan 
1–4 kohdan mukaista menettelyä 
soveltuvin osin. Kun jäsenvaltio on 
hyväksynyt rajoittavat toimenpiteet 
kahden vuoden kuluessa 
luvan/hyväksynnän myöntämisestä tai jos 
ne vaikuttavat niiden hyväksyttyjen GMO-
siementen ja kasvien lisäysaineistojen 
viljelyyn, jotka on laillisesti istutettu ennen 
näiden toimenpiteiden hyväksymistä, 
kyseisen jäsenvaltion on annettava 
asianomaisille viljelijöille korvaus, joka 
vastaa heille aiheutunutta todellista 
taloudellista vahinkoa.

Or. en

Tarkistus 269
Annie Schreijer-Pierik

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

5 a. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
3 kohdan mukaisia toimenpiteitä, on

a) varmistettava, että tällaisia 
viljelykasveja laillisesti viljelleillä 
viljelijöillä on riittävästi aikaa meneillään 
olevan kasvukauden päättämiseen ja

b) tehtävä ensin riippumaton kustannus-
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hyötyanalyysi, jossa on otettu huomioon 
vaihtoehtoja.

Kustannus-hyötyanalyysiä koskevat 
toimenpiteet ja siitä aiheutuvat 
kustannukset jaetaan vastuussa olevan 
jäsenvaltion ja viljelijän kesken.

Or. en

Perustelu

Esittelijän ehdotuksen mukainen tarkistus lisätään sen varmistamiseksi, että kustannukset 
jaetaan tasaisesti asianomaisen jäsenvaltion ja viljelijöiden kesken.

Tarkistus 270
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

5 a. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
3 kohdan mukaisia toimenpiteitä, on 
varmistettava, että tällaisia viljelykasveja 
laillisesti viljelleillä viljelijöillä on 
riittävästi aikaa meneillään olevan 
kasvukauden päättämiseen.

Or. fr

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 17. Otetaan 
käyttöön uusi arviointiperuste, jota jäsenvaltioiden on noudatettava GMO:issa, jotka on jo 
saatettu markkinoille.

Tarkistus 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

5 a. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
3 kohdan mukaisia toimenpiteitä, on 
varmistettava, että tällaisia viljelykasveja 
viljeleville viljelijöille annetaan 
lainmukaisesti riittävästi aikaa 
meneillään olevan kasvukauden 
päättämiseen.

Or. en

Tarkistus 272
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Jos jäsenvaltio haluaa sisällyttää koko 
alueensa tai sen osan uudelleen 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalaan, jonka ulkopuolelle se on 
aiemmin jätetty 2 kohdan nojalla, se voi 
esittää asiaa koskevan pyynnön 
toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on 
antanut kirjallisen luvan tämän 
direktiivin mukaisesti, tai komissiolle, jos 
GMO on hyväksytty asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 nojalla. Kirjallisen luvan 
antanut toimivaltainen viranomainen tai 
tapauksen mukaan komissio muuttaa 
luvan maantieteellistä soveltamisalaa tai 
hyväksymispäätöstä tämän mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en



PE541.301v01-00 52/84 AM\1037669FI.doc

FI

Tarkistus 273
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Jos jäsenvaltio haluaa sisällyttää koko 
alueensa tai sen osan uudelleen 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalaan, jonka ulkopuolelle se on 
aiemmin jätetty 2 kohdan nojalla, se voi 
esittää asiaa koskevan pyynnön 
toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on 
antanut kirjallisen luvan tämän 
direktiivin mukaisesti, tai komissiolle, jos 
GMO on hyväksytty asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 nojalla. Kirjallisen luvan 
antanut toimivaltainen viranomainen tai 
tapauksen mukaan komissio muuttaa 
luvan maantieteellistä soveltamisalaa tai 
hyväksymispäätöstä tämän mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy “vaiheen 1” poistamiseen. Säännöksistä, joiden nojalla jäsenvaltio voi 
peruuttaa GMO:n viljelyn rajoittamista tai kieltämistä alueellaan koskevia toimenpiteitä, 
käsitellään 8 kohdassa.

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 6 kohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

6. Jos jäsenvaltio haluaa sisällyttää koko 
alueensa tai sen osan uudelleen 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalaan, jonka ulkopuolelle se on 
aiemmin jätetty 2 kohdan nojalla, se voi 
esittää asiaa koskevan pyynnön 
toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on 
antanut kirjallisen luvan tämän direktiivin 
mukaisesti, tai komissiolle, jos GMO on 
hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
nojalla. Kirjallisen luvan antanut 
toimivaltainen viranomainen tai tapauksen 
mukaan komissio muuttaa luvan 
maantieteellistä soveltamisalaa tai 
hyväksymispäätöstä tämän mukaisesti.

6. Jos jäsenvaltio haluaa sisällyttää koko 
alueensa tai sen osan uudelleen 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalaan, jonka ulkopuolelle se on 
aiemmin jätetty 2 kohdan nojalla, se voi 
esittää asiaa koskevan pyynnön 
toimivaltaiselle viranomaiselle, joka on 
antanut kirjallisen luvan tämän direktiivin 
mukaisesti, tai komissiolle, jos GMO on 
hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
nojalla. Kirjallisen luvan antanut 
toimivaltainen viranomainen tai tapauksen 
mukaan komissio muuttaa luvan 
maantieteellistä soveltamisalaa tai 
hyväksymispäätöstä tämän mukaisesti. 
Jäsenvaltion on kuitenkin perusteltava 
alueen uudelleen sisällyttäminen ja 
kuultava asiassa kyseisen alueen 
paikallisyhteisöjä tai suoraan asukkaita.

Or. fr

Perustelu

Kaikissa GMO:ien hyväksymistä koskevien päätösten muuttamisissa on noudatettava ennalta 
varautumisen periaatetta, jonka mukaan päätös voi ainoastaan pahentaa olemassa olevaa 
tilannetta. Asianomaisen maantieteellisen alueen asukkailla on oltava mahdollisuus ilmaista 
mielipiteensä ja saada tietää syyt heidän alueensa uudelleen sisällyttämiseen.

Tarkistus 275
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 7 kohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

7. GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamiseksi 5 ja 6 kohdan 
mukaisesti ja sillä edellytyksellä, että 
luvanhaltija/hyväksynnän saanut 
5 kohdan mukaisesti nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä hyväksyy 
jäsenvaltion pyynnön,

Poistetaan.

a) tämän direktiivin mukaisesti 
hyväksytyn GMO:n osalta kirjallisen 
luvan antanut toimivaltainen 
viranomainen muuttaa luvan 
maantieteellistä soveltamisalaa tämän 
mukaisesti ja, kun se on tehty, ilmoittaa 
asiasta komissiolle, jäsenvaltiolle ja 
luvanhaltijalle;

b) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
hyväksytyn GMO:n osalta, komissio 
muuttaa hyväksymispäätöstä soveltamatta 
mainitun asetuksen 35 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä. 
Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille 
ja luvanhaltijalle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy ”vaiheen 1” poistamiseen. Säännöksistä, joiden nojalla jäsenvaltio voi 
peruuttaa GMO:n viljelyn rajoittamista tai kieltämistä alueellaan koskevia toimenpiteitä, 
käsitellään 8 kohdassa.

Tarkistus 276
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 7 kohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

7. GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamiseksi 5 ja 6 kohdan 
mukaisesti ja sillä edellytyksellä, että 
luvanhaltija/hyväksynnän saanut 
5 kohdan mukaisesti nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä hyväksyy 
jäsenvaltion pyynnön,

Poistetaan.

a) tämän direktiivin mukaisesti 
hyväksytyn GMO:n osalta kirjallisen 
luvan antanut toimivaltainen 
viranomainen muuttaa luvan 
maantieteellistä soveltamisalaa tämän 
mukaisesti ja, kun se on tehty, ilmoittaa 
asiasta komissiolle, jäsenvaltiolle ja 
luvanhaltijalle;

b) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
hyväksytyn GMO:n osalta, komissio 
muuttaa hyväksymispäätöstä soveltamatta 
mainitun asetuksen 35 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä. 
Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille 
ja luvanhaltijalle.

Or. en

Tarkistus 277
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

7. GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamiseksi 5 ja 6 kohdan mukaisesti 
ja sillä edellytyksellä, että 
luvanhaltija/hyväksynnän saanut 
5 kohdan mukaisesti nimenomaisesti tai 

7. GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamiseksi 6 kohdan mukaisesti,
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hiljaisella menettelyllä hyväksyy 
jäsenvaltion pyynnön,

Or. fr

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

7. GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamiseksi 5 ja 6 kohdan mukaisesti 
ja sillä edellytyksellä, että 
luvanhaltija/hyväksynnän saanut
5 kohdan mukaisesti nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä hyväksyy 
jäsenvaltion pyynnön,

7. GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamiseksi 5 ja 6 kohdan mukaisesti 
ja sillä edellytyksellä, että komissio tai 
lupaviranomainen 5 kohdan mukaisesti 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä 
hyväksyy hakijan/ilmoittajan pyynnön:

Or. en

Tarkistus 279
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) tämän direktiivin mukaisesti 
hyväksytyn GMO:n osalta kirjallisen 
luvan antanut toimivaltainen 
viranomainen muuttaa luvan 
maantieteellistä soveltamisalaa tämän 
mukaisesti ja, kun se on tehty, ilmoittaa 
asiasta komissiolle, jäsenvaltiolle ja 
luvanhaltijalle;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 280
Nicola Caputo

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
hyväksytyn GMO:n osalta, komissio 
muuttaa hyväksymispäätöstä soveltamatta 
mainitun asetuksen 35 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä. 
Komissio ilmoittaa asiasta jäsenvaltioille 
ja luvanhaltijalle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 281
Julie Girling

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 10 kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

10. Tämän artiklan mukaisesti 
hyväksytyillä toimenpiteillä ei pidä estää 
bioteknisen tutkimuksen harjoittamista 
edellyttäen, että tällaisen tutkimuksen 
yhteydessä noudatetaan kaikkia 
tarpeellisia turvatoimia.

Or. en
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Tarkistus 282
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 10 kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

10. Naapurijäsenvaltiot tekevät yhteistyötä 
asianmukaisen tietojen vaihdon 
varmistamiseksi taatakseen näin 
rinnakkaiseloa koskevien toimenpiteiden 
tehokkaan vaikutuksen raja-alueilla ja 
estääkseen GMO:n leviämisen 
jäsenvaltiosta, jossa sen viljely on 
hyväksyttyä, jäsenvaltioon, jossa se on 
kiellettyä.

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Neuvoston kanta Tarkistus

”26 b a artikla

Vastuuta koskevat vaatimukset ja 
rahalliset takuut

Jäsenvaltioiden, joiden alueella tiettyä 
GMO:a voidaan viljellä 26 b artiklan 
nojalla annetun luvan perusteella, on 
perustettava yleinen ja pakollinen 
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taloudellista vastuuta ja rahallisia takuita 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin toimijoihin ja jonka avulla 
taataan, että saastuttaja maksaa 
tahattomista vaikutuksista tai vahingoista, 
joita voi aiheutua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta.”

Or. fr

Tarkistus 284
Gilles Pargneaux

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

Neuvoston kanta Tarkistus

”26 b a artikla

Vastuuta koskevat vaatimukset ja 
rahalliset takuut

Jäsenvaltioiden, joiden alueella tiettyä 
GMO:a voidaan viljellä tämän direktiivin 
nojalla annetun kirjallisen luvan ja 
tarvittaessa 19 artiklan mukaisesti tehdyn 
päätöksen samoin kuin asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan mukaisesti 
tehdyn hyväksymispäätöksen nojalla, on 
perustettava yleinen ja pakollinen 
taloudellista vastuuta ja rahallisia takuita 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin toimijoihin ja jonka avulla 
taataan, että saastuttaja maksaa 
tahattomista vaikutuksista tai vahingoista, 
joita voi aiheutua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta.”

Or. fr
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Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn 24 tarkistuksen ajatus toistetaan tässä. Otetaan 
käyttöön uusi arviointiperuste, jota jäsenvaltioiden on noudatettava GMO:issa, jotka on jo 
saatettu markkinoille.

Tarkistus 285
Marijana Petir

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

Neuvoston kanta Tarkistus

26 b a artikla

Vastuuta koskevat vaatimukset ja 
rahalliset takuut

1. Jäsenvaltioiden on perustettava yleinen 
ja pakollinen taloudellista vastuuta ja 
rahallisia takuita koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin luvanhaltijoihin tai 
hyväksynnän saaneisiin ja toimijoihin ja 
jonka avulla taataan, että saastuttaja 
maksaa tahattomista vaikutuksista tai 
vahingoista, joita voi aiheutua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta.

Or. en

Perustelu

Ympäristövastuuta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta koskevan 
21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY 
säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon, että jos ympäristövahinkoa koskeva vastuu 
koskee ainoastaan toimijoiden ja jäsenvaltion suhdetta, luvanhaltijaa ei voida vapauttaa 
ympäristövahinkoa koskevasta vahinkovastuusta.

Tarkistus 286
Younous Omarjee
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b a artikla (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

”26 b a artikla

Vastuuta koskevat vaatimukset ja 
rahalliset takuut

Jäsenvaltioiden on perustettava yleinen ja 
pakollinen taloudellista vastuuta ja 
rahallisia takuita koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin toimijoihin ja jolla 
varmistetaan, että saastuttaja maksaa 
tahattomista vaikutuksista tai vahingoista, 
joita voi aiheutua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta.”

Or. fr

Tarkistus 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Neuvoston kanta Tarkistus

26 b a artikla

Vastuuta koskevat vaatimukset ja 
rahalliset takuut

Jäsenvaltioiden on perustettava yleinen ja 
pakollinen taloudellista vastuuta ja 
rahallisia takuita koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin toimijoihin ja jonka 
avulla taataan, että saastuttaja maksaa 
tahattomista vaikutuksista tai vahingoista, 
joita voi aiheutua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta.
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Or. it

Perustelu

Otettu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymästä tarkistuksesta 24.

Tarkistus 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

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

Neuvoston kanta Tarkistus

26 b a artikla

Vastuuta koskevat vaatimukset ja 
rahalliset takuut

Jäsenvaltioiden on perustettava 
kansallista GMO-lainsäädäntöään 
koskeva yleinen ja pakollinen 
taloudellista vastuuta ja rahallisia takuita 
koskeva järjestelmä, jota sovelletaan 
kaikkiin toimijoihin ja jonka avulla 
varmistetaan, että saastuttaja maksaa 
tahattomista vaikutuksista tai vahingoista, 
joita voi aiheutua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta. Komissio 
perustaa pakollisen EU:n tason 
rahoitustukivälineen, joka rakennetaan 
kaikkien niiden yritysten panoksella, jotka 
saattavat Euroopan markkinoille 
muuntogeenisiä tuotteita, jotta voidaan 
kattaa leviämisestä rajojen yli aiheutuvia 
tahattomia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 289
Gilles Pargneaux
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Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b b artikla (uusi) 

Neuvoston kanta Tarkistus

”26 b a artikla

Merkintä ”ilman GMO:ja”

Komissio ehdottaa yhdenmukaistettuja 
ehtoja maininnoista, joita toimijat voivat 
käyttää ilmoittaakseen, että tuotteet eivät 
sisällä GMO:ja.”

Or. fr

Perustelu

Rinnakkaiseloa koskevissa suuntaviivoissa, jotka annettiin 13. heinäkuuta 2010, todetaan, että 
jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla ne voivat estää taloudellisia 
seurauksia, jotka johtuvat siitä, että GMO:ja esiintyy alle yhteisön merkintää edellyttävän 
0,9 prosentin raja-arvon. Ehdot, joiden mukaisesti toimijat voivat käyttää merkintää siitä, 
ettei tuote sisällä GMO:ja, olisi yhdenmukaistettava EU:n tasolla, jotta kilpailun 
vääristyminen voidaan välttää.

Tarkistus 290
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lynn Boylan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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

Neuvoston kanta Tarkistus

26 c artikla Poistetaan.

Siirtymätoimenpiteet

1. Jäsenvaltio voi … päivästä …kuuta …* 
lukien … päivään … kuuta …** asti 
pyytää komission välityksellä 
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ilmoittajaa/hakijaa mukauttamaan tämän 
direktiivin tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 nojalla ennen … päivää 
…kuuta …* tehdyn 
ilmoituksen/hakemuksen tai myönnetyn 
hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

2. Jos hakemus on käsiteltävänä ja 
ilmoittaja/hakija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut 
pyyntöön 30 päivän kuluessa kyseisen 
pyynnön tiedoksi antamisesta, 
ilmoituksen/hakijan hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa on 
muutettava sen mukaisesti. Tämän 
direktiivin nojalla annettu kirjallinen lupa 
ja tarvittaessa 19 artiklan mukaisesti tehty 
päätös samoin kuin asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan nojalla 
tehty hyväksymispäätös on annettava sen 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukautuksen perusteella, 
johon ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti tai hiljaisella 
menettelyllä.

3. Jos hyväksyntä on jo myönnetty ja 
luvanhaltija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut 
pyyntöön 30 päivän kuluessa tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
tiedoksi antamisesta, hyväksyntä on 
luvanhaltijan hyväksymä. Tämän 
direktiivin mukaisen kirjallisen luvan 
osalta toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava luvan soveltamisalaa 
luvanhaltijan nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä hyväksymällä 
tavalla ja, kun se on tehty, ilmoitettava 
siitä komissiolle, jäsenvaltioille ja 
luvanhaltijalle. Asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisen luvan osalta 
komissio muuttaa hyväksymispäätöstä 
tämän mukaisesti soveltamatta mainitun 
asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa 
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säädettyä menettelyä. Komissio ilmoittaa 
asiasta jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle.

4. Jos ilmoittaja/hakija tai tapauksen 
mukaan luvanhaltija vastustaa tällaista 
pyyntöä, sovelletaan 26 b artiklan 3–9 
kohtaa soveltuvin osin.

5. Tämä artikla ei rajoita niiden GMO-
siementen eivätkä -kasvinlisäysaineistojen 
viljelyä, jotka on laillisesti istutettu ennen 
kuin GMO:n viljelyä rajoitetaan tai se 
kielletään jäsenvaltiossa.

6. Tämän artiklan nojalla hyväksyttävät 
toimenpiteet eivät saa vaikuttaa tuotteina 
tai niihin sisältyvinä hyväksyttyjen 
GMO:ien vapaaseen liikkuvuuteen.

__________________

*EUVL: lisätään asiakirjassa st 10972/14 
olevan direktiivin voimaantulopäivä.

**EUVL: lisätään asiakirjassa st 
10972/14 olevan direktiivin 
voimaantulopäivä lisättynä 
kuudella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy ”vaiheen 1” poistamiseen.

Tarkistus 291
Younous Omarjee

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

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi … päivästä …kuuta …* 
lukien … päivään … kuuta …** asti 
pyytää komission välityksellä
ilmoittajaa/hakijaa mukauttamaan tämän 

1. Jäsenvaltio voi … päivästä …kuuta …* 
lukien … päivään … kuuta …** asti 
päättää, että ilmoittajan/hakijan on 
mukautettava tämän direktiivin tai 
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direktiivin tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 nojalla ennen … päivää 
…kuuta …* tehdyn 
ilmoituksen/hakemuksen tai myönnetyn 
hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
ennen … päivää …kuuta …* tehdyn 
ilmoituksen/hakemuksen tai myönnetyn 
hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion päätöksen tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

__________________ __________________

*EUVL: lisätään asiakirjassa st 10972/14 
olevan direktiivin voimaantulopäivä.

* EUVL: lisätään asiakirjassa st 10972/14 
olevan direktiivin voimaantulopäivä.

**EUVL: lisätään asiakirjassa st 10972/14 
olevan direktiivin voimaantulopäivä 
lisättynä 6 kuukaudella.

** EUVL: lisätään asiakirjassa st 10972/14 
olevan direktiivin voimaantulopäivä 
lisättynä 6 kuukaudella.

Or. fr

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

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

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi … päivästä …kuuta …* 
lukien … päivään … kuuta …** asti 
pyytää komission välityksellä
ilmoittajaa/hakijaa mukauttamaan tämän 
direktiivin tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 nojalla ennen … päivää 
…kuuta …* tehdyn 
ilmoituksen/hakemuksen tai myönnetyn 
hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Komissio antaa viipymättä 
jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

1. Hakija/ilmoittaja voi … päivästä 
…kuuta …* lukien … päivään … kuuta 
…** asti pyytää komissiota tai 
lupaviranomaista mukauttamaan tämän 
direktiivin tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 nojalla ennen … päivää 
…kuuta …* tehdyn 
ilmoituksen/hakemuksen tai myönnetyn 
hyväksynnän maantieteellistä 
soveltamisalaa. Komissio antaa viipymättä 
hakijan/ilmoittajan pyynnön tiedoksi 
kyseiselle jäsenvaltiolle sekä muille 
jäsenvaltioille.

__________________ __________________

*EUVL: lisätään asiakirjassa st 10972/14 *EUVL: lisätään asiakirjassa st 10972/14 
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olevan direktiivin voimaantulopäivä. olevan direktiivin voimaantulopäivä.

**EUVL: lisätään asiakirjassa st 10972/14 
olevan direktiivin voimaantulopäivä 
lisättynä kuudella kuukaudella.

**EUVL: lisätään asiakirjassa st 10972/14 
olevan direktiivin voimaantulopäivä 
lisättynä kuudella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 293
Renate Sommer

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

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jos hakemus on käsiteltävänä ja 
ilmoittaja/hakija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut pyyntöön 
30 päivän kuluessa kyseisen pyynnön 
tiedoksi antamisesta, ilmoituksen/hakijan 
hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa on muutettava sen 
mukaisesti. Tämän direktiivin nojalla 
annettu kirjallinen lupa ja tarvittaessa 19 
artiklan mukaisesti tehty päätös samoin 
kuin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukautuksen perusteella, johon 
ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

2. Jos hakemus on käsiteltävänä ja 
ilmoittaja/hakija on nimenomaisesti 
suostunut pyyntöön 30 päivän kuluessa 
kyseisen pyynnön tiedoksi antamisesta, 
ilmoituksen/hakijan hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa on 
muutettava sen mukaisesti. Tämän 
direktiivin nojalla annettu kirjallinen lupa 
ja tarvittaessa 19 artiklan mukaisesti tehty 
päätös samoin kuin asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 7 ja 19 artiklan nojalla tehty 
hyväksymispäätös on annettava sen 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukautuksen perusteella, 
johon ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti.

Or. de

Tarkistus 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jos hakemus on käsiteltävänä ja 
ilmoittaja/hakija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut 
pyyntöön 30 päivän kuluessa kyseisen
pyynnön tiedoksi antamisesta, 
ilmoituksen/hakijan hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa on 
muutettava sen mukaisesti. Tämän 
direktiivin nojalla annettu kirjallinen lupa 
ja tarvittaessa 19 artiklan mukaisesti tehty 
päätös samoin kuin asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan nojalla 
tehty hyväksymispäätös on annettava sen 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukautuksen perusteella, 
johon ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti tai hiljaisella 
menettelyllä.

2. Jos hakemus on käsiteltävänä ja 
komissio on hyväksynyt jäsenvaltion 
pyynnön ja ilmoittanut maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisesta 
asianmukaisesti hakijalle/ilmoittajalle, 
mukautuksesta johtuvat toimet on 
toteutettava ennen tämän direktiivin 
nojalla annetun kirjallisen luvan 
antamista.

Or. it

Tarkistus 295
Younous Omarjee

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

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jos hakemus on käsiteltävänä ja 
ilmoittaja/hakija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut 
pyyntöön 30 päivän kuluessa kyseisen 
pyynnön tiedoksi antamisesta, 
ilmoituksen/hakijan hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa on 
muutettava sen mukaisesti. Tämän 
direktiivin nojalla annettu kirjallinen lupa 
ja tarvittaessa 19 artiklan mukaisesti tehty 
päätös samoin kuin asetuksen (EY) 

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

mukautuksen perusteella.

Or. fr

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

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

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jos hakemus on käsiteltävänä ja 
ilmoittaja/hakija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut 
pyyntöön 30 päivän kuluessa kyseisen 
pyynnön tiedoksi antamisesta, 
ilmoituksen/hakijan hakemuksen 
maantieteellistä soveltamisalaa on 
muutettava sen mukaisesti. Tämän 
direktiivin nojalla annettu kirjallinen lupa 
ja tarvittaessa 19 artiklan mukaisesti tehty 
päätös samoin kuin asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 7 ja 19 artiklan nojalla 
tehty hyväksymispäätös on annettava sen 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukautuksen perusteella, 
johon ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

2. Jos hakemus on käsiteltävänä ja 
komissio tai lupaviranomainen ei ole
vastustanut tällaista pyyntöä 30 päivän 
kuluessa kyseisen pyynnön tiedoksi 
antamisesta, ilmoituksen/hakijan 
hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa on muutettava sen 
mukaisesti. Tämän direktiivin nojalla 
annettu kirjallinen lupa ja tarvittaessa 
19 artiklan mukaisesti tehty päätös samoin 
kuin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukautuksen perusteella, johon komissio 
tai lupaviranomainen on suostunut 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

Or. en

Tarkistus 297
Younous Omarjee



PE541.301v01-00 70/84 AM\1037669FI.doc

FI

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 c artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos hyväksyntä on jo myönnetty ja 
luvanhaltija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut 
pyyntöön 30 päivän kuluessa tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön 
tiedoksi antamisesta, hyväksyntä on 
luvanhaltijan hyväksymä. Tämän 
direktiivin mukaisen kirjallisen luvan 
osalta toimivaltaisen viranomaisen on 
muutettava luvan soveltamisalaa 
luvanhaltijan nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä hyväksymällä 
tavalla ja, kun se on tehty, ilmoitettava 
siitä komissiolle, jäsenvaltioille ja 
luvanhaltijalle. Asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisen luvan osalta 
komissio muuttaa hyväksymispäätöstä 
tämän mukaisesti soveltamatta mainitun 
asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä. Komissio ilmoittaa 
asiasta jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle.

Poistetaan.

Or. fr

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 c artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos hyväksyntä on jo myönnetty ja 
luvanhaltija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut pyyntöön 
30 päivän kuluessa tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun pyynnön tiedoksi 

3. Jos hyväksyntä on jo myönnetty ja 
komissio tai lupaviranomainen on 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä 
suostunut pyyntöön 30 päivän kuluessa 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
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antamisesta, hyväksyntä on luvanhaltijan
hyväksymä. Tämän direktiivin mukaisen 
kirjallisen luvan osalta toimivaltaisen 
viranomaisen on muutettava luvan 
soveltamisalaa luvanhaltijan 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä 
hyväksymällä tavalla ja, kun se on tehty, 
ilmoitettava siitä komissiolle, 
jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. 
Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisen 
luvan osalta komissio muuttaa 
hyväksymispäätöstä tämän mukaisesti 
soveltamatta mainitun asetuksen 
35 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä. Komissio ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle.

pyynnön tiedoksi antamisesta, hyväksyntä 
on komission tai lupaviranomaisen
hyväksymä. Tämän direktiivin mukaisen 
kirjallisen luvan osalta toimivaltaisen 
viranomaisen on muutettava luvan 
soveltamisalaa komission tai 
lupaviranomaisen nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä hyväksymällä 
tavalla ja, kun se on tehty, ilmoitettava siitä 
komissiolle, jäsenvaltioille ja 
luvanhaltijalle. Asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisen luvan osalta 
komissio muuttaa hyväksymispäätöstä 
tämän mukaisesti soveltamatta mainitun 
asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä. Komissio ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle.

Or. en

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

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 c artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jos ilmoittaja/hakija tai tapauksen 
mukaan luvanhaltija vastustaa tällaista 
pyyntöä, sovelletaan 26 b artiklan 3–
9 kohtaa soveltuvin osin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 300
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 c artikla – 4 kohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jos ilmoittaja/hakija tai tapauksen 
mukaan luvanhaltija vastustaa tällaista 
pyyntöä, sovelletaan 26 b artiklan 3–9 
kohtaa soveltuvin osin.

4. Ilmoittaja/hakija ei voi millään tavoin
vastustaa jäsenvaltion päätöstä.

Or. fr

Tarkistus 301
Renate Sommer

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 c artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jo hyväksyttyjä GMO:ja viljelevillä 
viljelijöillä on riittävästi aikaa 
mukautumiseen ja että heitä ei voida 
saattaa takautuvasti vastuuseen. Jo 
viljeltyjen GMO:ien luvan peruuttamista 
koskevat toimenpiteet on siksi julkaistava 
vähintään 12 kuukautta ennen 
viljelykauden alkua. Viljelijöiden on 
saatava korvaus jo hankituista GMO-
siemenistä, joita ei viljelykiellon 
perusteella saa enää käyttää.

Or. de

Tarkistus 302
Renate Sommer

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

1 a. Lisätään artikla seuraavasti:

’26 c a artikla

Siementen raja-arvot

Komissio asettaa GMO-jäämien 
merkintää tavanomaisiin siemeniin 
koskevat raja-arvot mahdollisimman 
alhaiselle tasolle, joka on 
käyttökelpoinen, kohtuullinen ja toimiva 
kaikkien taloudellisten toimijoiden 
kannalta.’

Or. en

Tarkistus 303
Julie Girling

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

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Lisätään artikla seuraavasti:

’26 c a artikla

Siementen raja-arvot

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

Or. en

Tarkistus 304
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
2 artikla 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta …+ Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia. Komissio 
raportoi lisäksi edistymisestä, jota on 
saatu aikaan normatiivisen aseman 
antamisessa viranomaisen 
muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskeistä vuonna 2010 antamalle 
entistä tiukemmalle ohjeistukselle.

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta … Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia.

__________________ __________________
+EUVL: Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

+EUVL: Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

Or. en
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Perustelu

Liittyy tarkistukseen, jossa komissiota pyydetään esittämään ehdotus 
täytäntöönpanoasetukseksi GMO:ien ympäristöriskien arvioinnista.

Tarkistus 305
Younous Omarjee

Neuvoston kanta
2 artikla 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta …+ Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia. Komissio 
raportoi lisäksi edistymisestä, jota on 
saatu aikaan normatiivisen aseman 
antamisessa viranomaisen 
muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskeistä vuonna 2010 antamalle 
entistä tiukemmalle ohjeistukselle.

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta … Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia.

Komissio antaa lisäksi mahdollisimman 
pian normatiivisen aseman viranomaisen 
muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskeistä vuonna 2010 antamalle 
entistä tiukemmalle ohjeistukselle.

__________________ __________________

+ EUVL: Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

+ EUVL: Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

Or. fr
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Tarkistus 306
Gilles Pargneaux

Neuvoston kanta
2 artikla 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta …+

lainsäädäntöehdotuksen antaakseen 
normatiivisen aseman viranomaisen 
muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskeistä vuonna 2010 
julkistamalle entistä tiukemmalle 
ohjeistukselle.

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta …+ Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia. Komissio 
raportoi lisäksi edistymisestä, jota on saatu 
aikaan normatiivisen aseman antamisessa 
viranomaisen muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskeistä vuonna 2010 antamalle 
entistä tiukemmalle ohjeistukselle.

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta … Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle niin ikään 
kertomuksen tämän direktiivin käytöstä 
jäsenvaltioissa, myös niiden säännösten 
toimivuudesta, jotka tarjoavat 
jäsenvaltioille mahdollisuuden rajoittaa 
GMO:ien viljelyä tai kieltää se koko 
alueellaan tai sen osalla, sekä 
sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia. Komissio 
raportoi lisäksi edistymisestä, jota on saatu 
aikaan normatiivisen aseman antamisessa 
viranomaisen muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskeistä vuonna 2010 antamalle 
entistä tiukemmalle ohjeistukselle.

__________________ __________________

+ EUVL: Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

+ EUVL: Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

Or. fr

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan GMO:ien arviointimenettelyiden vahvistaminen. 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on toteuttanut toimia ohjeistuksen 
päivittämiseksi ja julkaissut tarkistetun asiakirjan marraskuussa 2010. Komissio ei 
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kuitenkaan ole vielä antanut esitystä, jolla näille ohjeille voidaan antaa normatiivinen asema. 
Sen vuoksi tällä tarkistuksella komissiolle annetaan vuosi aikaa, jonka kuluessa sen olisi 
julkaistava mukautus direktiivin 2001/18/EY liitteen II ohjeistukseen.

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

Neuvoston kanta
2 artikla 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta …+ Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia. Komissio 
raportoi lisäksi edistymisestä, jota on 
saatu aikaan normatiivisen aseman 
antamisessa viranomaisen 
muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskeistä vuonna 2010 antamalle 
entistä tiukemmalle ohjeistukselle.

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta …+ Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia. Tänä aikana
komissio pyytää Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista 
muuttamaan arviointitapaansa.
Vuonna 2010 julkaistuja ohjeita on 
tarkistettava ottamalla huomioon 
eläimillä tehty tutkimus GMO:ista, joihin 
liittyy useampi kuin yksi 
muunnostapahtuma eli niin sanottuja 
stacked-gene-muunnostapahtumia. 
Lisäksi tutkimuksien on katettava pidempi 
ajanjakso ja suurempi määrä eläimiä.

__________________ __________________

+ EUVL: Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

+ EUVL: Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

Or. fr

Perustelu

Suurin osa geneettisesti muunnetuista viljelykasveista on jo sellaisia, joihin liittyy useampi
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kuin yksi muunnostapahtuma, niin sanottuja stacked-gene-muunnostapahtumia 
(Yhdysvalloissa 71 prosenttia vehnästä ja kaksi kolmasosaa puuvillasta), minkä vuoksi niitä 
on ehdottomasti arvioitava ja muutettava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 
käytäntöjä.

Tarkistus 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Neuvoston kanta
2 artikla 

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta …+ Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia. Komissio 
raportoi lisäksi edistymisestä, jota on 
saatu aikaan normatiivisen aseman 
antamisessa viranomaisen 
muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskeistä vuonna 2010 antamalle 
entistä tiukemmalle ohjeistukselle.

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta … Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Komissio antaa 
viimeistään neljän vuoden kuluttua … 
päivästä …kuuta … + Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla 
varmistetaan, että direktiivin 2001/18/EY 
liite II on yhdenmukainen Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
GMO:en riskiarviointia koskevan uuden 
ohjeistuksen kanssa.

__________________ __________________

+ EUVL: Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

+ EUVL: Virallinen lehti: lisätään tämän 
direktiivin voimaantulopäivä.

Or. fr

Tarkistus 309
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
2 a artikla (uusi)
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Neuvoston kanta Tarkistus

2 a artikla

Viimeistään … päiväna …kuuta …+

komissio esittää ehdotuksen 
täytäntöönpanoasetukseksi GMO:ien 
ympäristöriskien arvioinnista. 
Täytäntöönpanoasetuksella olisi muun 
muassa varmistettava, että seuraavat asiat 
otetaan riittävällä tavalla huomioon 
ympäristöriskien arvioinnissa:

– muuntogeenisten viljelykasvien pitkän 
aikavälin suorat ja epäsuorat 
ympäristövaikutukset

– mahdolliset muihin kuin 
kohdeorganismeihin kohdistuvat 
vaikutukset

– sellaisten vastaanottavien ympäristöjen 
ja maantieteellisten alueiden 
ominaispiirteet, joissa muuntogeenisiä 
kasveja voidaan viljellä

– rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-
aineresistenssi 

– mahdolliset ympäristövaikutukset, joita 
aiheutuu torjunta-aineiden käytön 
muuttumisesta torjunta-aineita kestävien 
muuntogeenisten viljelykasvien vuoksi.

Sen myös varmistaa, että ympäristöriskien 
arvioinnissa otetaan riittävällä tavalla 
huomioon tieteellinen epävarmuus ja 
tieteellisten tietojen toisistaan poikkeavat 
tulkinnat.

__________________

 EUVL: Lisätään päivämäärä, joka on 
kuusi kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulopäivän jälkeen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden pois jättäytymistä koskeva vaihtoehto rinnastuu 



PE541.301v01-00 80/84 AM\1037669FI.doc

FI

parannettuun yhdenmukaistettuun riskinarviointiin. Elintarviketurvallisuusviranomaisen 
GMO:ien ympäristöriskien arviointia koskeva ohjeasiakirja esiteltiin jo vuonna 2010 yhdessä 
lausunnon kanssa, jossa käsiteltiin muuntogeenisten kasvien muihin kuin kohdeorganismeihin 
kohdistuvan mahdollisen vaikutuksen arviointia. COM-asiakirjassa sitouduttiin esittämään 
täytäntöönpanoasetus, joka toimisi perustana hakijoille näiden jättäessä GMO-
lupahakemuksia ja perustana riskienarvioinnista vastaaville tahoille. Asiassa ei ole 
kuitenkaan tapahtunut edistystä tämän jälkeen.

Tarkistus 310
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
2 b artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

2 b artikla

Viimeistään … päivänä …kuuta 
+…komission esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
direktiivin 2001/18/EY 26 a artiklan 
täytäntöönpanosta. Kertomukseen 
sisällytetään jäsenvaltioille suunnattuja 
erityissuosituksia ja siihen voidaan liittää 
myös komission asianmukaisiksi katsomia 
lainsäädäntöehdotuksia.

__________________
+ EUVL: Lisätään päivämäärä, joka on 
kolme kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulopäivän jälkeen.

Or. en

Tarkistus 311
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
2 c artikla (uusi)
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Neuvoston kanta Tarkistus

2 c artikla

Saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät 
lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään … päivänä …kuuta 
+…. Niiden on ilmoitettava tästä 
komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä 
tällainen viittaus, kun ne virallisesti 
julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on välittömästi 
toimitettava komissiolle tässä direktiivissä 
tarkoitetuista kysymyksistä antamansa 
lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset.

__________________

 EUVL: Lisätään päivämäärä, joka on 
12 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulopäivän jälkeen.

Or. en

Perustelu

Koska tässä direktiivissä on esitetty esimerkiksi rinnakkaiseloa ja vastuuta koskevia sitovia 
vaatimuksia, tarvitaan lauseke saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 312
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Neuvoston kanta
2 d artikla (uusi)
Asetus (EY) N:o 1829/2003
7 artikla – 3 kohta, 19 artikla – 3 kohta, 35 artikla – 3 kohta
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Neuvoston kanta Tarkistus

2 d artikla

Asetusta (EY) N:o 1829/2003 muutetaan 
seuraavasti:

1. 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 
3 kohdan viittaus 35 artiklan 2 kohtaan 
korvataan viittauksella 35 artiklan 
3 kohtaan.

2. Lisätään 35 artiklan 3 kohtaan sanat 
seuraavasti:

Edellä olevasta 5 a artiklan 3 ja 4 
kohdasta poiketen tietyn GMO:n sallivaa 
toimenpideluonnosta ei hyväksytä, jos 
neuvosto ei ole antanut myönteistä 
lausuntoa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Neuvoston kanta
3 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. Kuuden 
kuukauden kuluessa direktiivin 
voimaantulosta jäsenvaltioiden on 
saatettava direktiivin sisältä osaksi 
kansallista lainsäädäntöään muuttamalla 
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direktiivin 2001/18/EY täytäntöönpanevaa 
kansallista lainsäädäntöään.

Or. en

Perustelu

Vaikka tämän direktiivin täytäntöönpano on myös niiden jäsenvaltioiden etujen mukaista, 
jotka haluavat kieltää viljelyn, kun otetaan huomioon, että ainakin yksi oikeusperustoista on 
114 artikla, olisi silti suotavaa ilmoittaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltioiden on 
saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään, sillä näin voidaan edistää 
yhdenmukaistamista koko EU:ssa.

Tarkistus 314
Julie Girling, Jan Huitema

Neuvoston kanta
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
Liite I A – 2 osa – 1 kohta 

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a. Liitteessä I A olevassa 2 osassa 
korvataan 1 kohta seuraavasti:

2 OSA Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuja tekniikoita, joiden 
ei katsota johtavan geneettiseen 
muuntumiseen, jos niissä ei käytetä 
yhdistelmänukleiinihappomolekyylejä tai 
geneettisesti muunnettuja organismeja, 
jotka on valmistettu muiden kuin liitteessä 
I B poissuljettujen 
tekniikoiden/menetelmien avulla, ovat 
seuraavat:

2 OSA Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuja tekniikoita, joiden 
ei katsota johtavan geneettiseen 
muuntumiseen, jos niissä ei käytetä 
yhdistelmänukleiinihappomolekyylejä tai 
geneettisesti muunnettuja organismeja, 
jotka on valmistettu muiden kuin liitteessä 
I B poissuljettujen 
tekniikoiden/menetelmien avulla, ovat 
seuraavat:

1) koeputkihedelmöitys 1) koeputkihedelmöitys

2) luonnolliset prosessit, kuten 
konjugaatio, transduktio tai transformaatio

2) luonnolliset prosessit, kuten 
konjugaatio, transduktio tai transformaatio

3) polyploidian aikaansaaminen. 3) polyploidian aikaansaaminen

4) lajinsisäinen genetiikka.

Or. en
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Perustelu

EFSAn muuntogeenisiä organismeja käsittelevä tiedelautakunta totesi tieteellisessä 
lausunnossaan, jossa käsiteltiin lajinsisäisen genetiikan avulla kehitettyjen kasvien 
turvallisuusarviota, että samanlaiset riskit voidaan liittää lajinsisäisen genetiikan avulla 
jalostettuihin ja perinteistesti tuotettuihin kasveihin, kun taas uudet riskit liittyvät intra- ja 
siirtogeenisiin kasveihin. Tästä syystä ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa tätä direktiiviä 
lajinsisäisen genetiikan avulla jalostettuihin kasveihin.


