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Amendement 191
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat 
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat 
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in strikte, 
wetenschappelijke gronden.

Or. en

Amendement 192
Julie Girling

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1– inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het 

3. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het 
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geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat 
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat 
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht en de internationale 
verplichtingen van de Unie en dat zij
gemotiveerd, evenredig en niet-
discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden.

Or. en

Amendement 193
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1– inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 

3. Lidstaten kunnen, optredend als 
risicobeheerder, maatregelen nemen om de 
teelt van een specifiek ggo of groepen van
op basis van gewasvariëteiten of 
eigenschappen gedefinieerde ggo's of alle 
ggo's op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan te beperken of te verbieden 
zodra de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits
die maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en een 
grondslag vinden in gronden die
bijvoorbeeld verband houden met:
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met:

Or. en

Amendement 194
Valentinas Mazuronis

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat 
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

3. Zonder afbreuk te doen aan lid 1, 
kunnen lidstaten, na de uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling, maatregelen 
nemen om de teelt van een ggo, groepen 
van op basis van gewasvariëteiten of 
eigenschappen gedefinieerde ggo's of alle 
ggo's op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan te beperken of te verbieden 
zodra de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

Or. en

Amendement 195
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule
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Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat 
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

3. Een lidstaat kan, na de uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling en optredend als 
risicobeheerder, maatregelen nemen om de 
teelt van een ggo, groepen van op basis 
van gewasvariëteiten of eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of alle ggo's op zijn 
gehele grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden zodra de 
vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

Or. en

Amendement 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 

3. Onverminderd lid 1 kan een lidstaat, na 
de overeenkomstig deze richtlijn of 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling en optredend in 
zijn hoedanigheid als risicomanager, 
maatregelen nemen om de teelt van een
ggo of van groepen van op basis van de 
plantenvariëteit of de eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of van alle ggo's op 
zijn gehele grondgebied of een deel 
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of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

Or. it

Amendement 197
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit
artikel is verzocht, kan die lidstaat 
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

3. Zonder afbreuk te doen aan lid 1 van 
dit artikel, kan een lidstaat maatregelen 
nemen om de teelt van dat ggo op zijn 
gehele grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden zodra de 
vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003.

Deze maatregelen, die aan het oordeel van 
de lidstaten worden overgelaten, kunnen 
gebaseerd zijn op milieu- of 
landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere 
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dwingende redenen, zoals ruimtelijke 
ordening, landgebruik, 
sociaaleconomische impact, co-existentie 
en openbare orde.

Or. fr

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de kennisgever/aanvrager zich
verzet tegen de aanpassing van het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

3. Een lidstaat kan maatregelen nemen om 
de teelt van dat ggo op zijn gehele 
grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden zodra de 
vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn. Nationale, 
regionale of plaatselijke 
verbodsbepalingen op de teelt van een 
bepaald ggo kunnen worden aangenomen 
op gronden die onder meer verband 
houden met

Or. en

Amendement 199
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
Lynn Boylan
namens de GUE/NGL-Fractie
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Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1– inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat
maatregelen nemen om de teelt van dat ggo 
op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

3. Een lidstaat kan, na de uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling en optredend als 
risicobeheerder, maatregelen nemen om de 
teelt van een ggo, groepen van op basis 
van gewasvariëteiten of eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of alle ggo's op zijn 
gehele grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden zodra de 
vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd en niet-
discriminerend zijn en een grondslag 
vinden in gronden die bijvoorbeeld 
verband houden met:

Or. en

Motivering

In dit amendement is de door de rapporteur voorgestelde formulering overgenomen, maar 
wordt de verwijzing naar "fase 1" geschrapt. Voorts wordt het woord "evenredig" geschrapt, 
aangezien de evenredigheid van de maatregelen moet worden beoordeeld aan de hand van 
het nationale recht; er is dan ook geen behoefte aan harmonisatie (subsidiariteitsbeginsel). 
Met dit amendement wordt ook het woord "dwingende" geschrapt, aangezien dit een 
subjectieve term is die hier overbodig is.

Amendement 200
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
Lynn Boylan
namens de GUE/NGL-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
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Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan 
de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 worden beoordeeld;

(a) milieubeleidsdoelstellingen die verband 
houden met milieugevolgen die het gevolg 
kunnen zijn van de doelbewuste 
introductie of het in de handel brengen 
van ggo's en die een aanvulling zijn op de 
gevolgen die tijdens de op grond van deze 
richtlijn en Verordening (EG) nr. 
1829/2003 uitgevoerde wetenschappelijke 
risicobeoordeling concreet zijn 
onderzocht. Deze redenen kunnen onder 
meer het volgende omvatten:

- het voorkomen van de ontwikkeling van 
pesticidenresistentie bij onkruid en 
ongedierte;

- het voorkomen van een toename van het 
gebruik van pesticiden vanwege ggo-teelt;

- het invasieve karakter of de persistentie 
van een ggo-ras of de mogelijkheid van 
kruising met binnenlandse gekweekte of 
wilde planten;

- het voorkomen van negatieve effecten op 
het lokale milieu als gevolg van 
veranderingen in de landbouwpraktijk in 
verband met de teelt van ggo's;

- de instandhouding van de lokale 
biodiversiteit, inclusief bepaalde habitats 
en ecosystemen of bepaalde soorten 
natuurlijke en landschapskenmerken en 
specifieke ecosysteemfuncties en -
diensten;

- het ontbreken van of een gebrek aan 
geschikte gegevens over de mogelijke 
negatieve effecten van de introductie van 
ggo's op het lokale of regionale milieu 
van een lidstaat, waaronder de 
biodiversiteit.

- wetenschappelijke onzekerheid over de 
hierboven vermelde gronden, zoals 
tegenstrijdig bewijs of het gebrek aan 
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voldoende bewijs.

Or. en

Motivering

Het begrip "in de handel brengen" was reeds opgenomen in het voorstel van de Commissie. 
Milieugevolgen kunnen zich ook voordoen via de handel in en het vervoer van zaden; hiermee 
moet dus rekening worden gehouden. "Wetenschappelijke onzekerheid" wordt toegevoegd, 
aangezien deze formulering het mogelijk maakt om voorzorgsmaatregelen te treffen in het 
kader van de WTO SPS-overeenkomst. Bovendien is in de algemene levensmiddelenwetgeving 
bepaald dat wanneer er een risico bestaat voor het leven of de volksgezondheid, maar er 
wetenschappelijke onzekerheid heerst, het voorzorgsbeginsel voorziet in een mechanisme om 
risicobeheersingsmaatregelen vast te stellen.

Amendement 201
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan 
de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 worden beoordeeld;

Schrappen

Or. en

Amendement 202
Julie Girling

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan Schrappen
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de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 worden beoordeeld;

Or. en

Amendement 203
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan 
de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 worden beoordeeld;

(a) milieueffecten die kunnen worden 
veroorzaakt door de bewuste introductie 
of het in de handel brengen van ggo's, en 
die komen bovenop de milieueffecten die 
zijn onderzocht bij de wetenschappelijke 
beoordeling van de effecten op het milieu 
uit hoofde van deel C van deze richtlijn; 
Deze redenen kunnen het volgende 
omvatten:

- het voorkomen van de ontwikkeling van 
pesticidenresistentie bij onkruid en 
ongedierte;

- het invasieve karakter of de persistentie 
van een ggo-ras of de mogelijkheid van 
kruising met inheemse gekweekte of wilde 
planten;

- het voorkomen van negatieve effecten op 
het lokale milieu als gevolg van 
veranderingen in de landbouwpraktijk in 
verband met de teelt van ggo's;

- de instandhouding en ontwikkeling van 
landbouwpraktijken die een beter 
potentieel bieden om productie te 
combineren met duurzame ecosystemen;

- de instandhouding van de lokale 
biodiversiteit, inclusief bepaalde habitats 
en ecosystemen of bepaalde soorten 
natuurlijke en landschapskenmerken en 
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specifieke ecosysteemfuncties en -
diensten;

- het ontbreken van of een gebrek aan 
geschikte gegevens over de mogelijke 
negatieve effecten van de introductie van 
ggo's op het lokale of regionale milieu 
van een lidstaat, waaronder de 
biodiversiteit;

Or. en

Amendement 204
Paul Brannen

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan 
de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 worden beoordeeld;

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan 
de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 worden beoordeeld en die 
gebaseerd zijn op empirisch bewijs dat 
kan voortvloeien uit de teelt van ggo's, 
zoals pesticideresistentie of een verlies van 
biodiversiteit;

Or. en

Motivering

Om te vermijden dat zij zouden indruisen tegen een door EFSA verrichte beoordeling, moeten 
de redenen die een lidstaat aanhaalt voor een opt-out gebaseerd zijn op krachtige 
wetenschappelijke argumenten en rekening houden met een aantal waarschijnlijke 
milieueffecten van ggo's, zoals de effecten die leiden tot een verhoogde pesticideresistentie of 
een verlies van biodiversiteit.

Amendement 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye



PE541.301v01-00 14/88 AM\1037669NL.doc

NL

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan 
de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 worden beoordeeld;

(a) beduidend andere 
milieubeleidsdoelstellingen dan de punten 
die al overeenkomstig deze richtlijn en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 worden 
beoordeeld door de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid;

Or. fr

Motivering

Teneinde de vergunningsprocedure en de centrale rol van de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid niet te ondermijnen, moet worden vermeden dat de lidstaten om een 
teeltverbod te rechtvaardigen milieubeleidsgronden inroepen die al door voornoemde 
autoriteit zijn beoordeeld.

Amendement 206
Valentinas Mazuronis

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan 
de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 worden beoordeeld;

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan 
de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 worden beoordeeld. Deze 
redenen kunnen het volgende omvatten:

- het voorkomen van de ontwikkeling van 
pesticidenresistentie bij onkruid en 
ongedierte;

- het invasieve karakter of de persistentie 
van een ggo-ras of de mogelijkheid van 
kruising met binnenlandse gekweekte of 
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wilde planten;

- het voorkomen van negatieve effecten op 
het lokale milieu als gevolg van 
veranderingen in de landbouwpraktijk in 
verband met de teelt van ggo's;

- de instandhouding van de lokale 
biodiversiteit, inclusief bepaalde habitats 
en ecosystemen of bepaalde soorten 
natuurlijke en landschapskenmerken en 
specifieke ecosysteemfuncties en -
diensten;

- het ontbreken van of een gebrek aan 
geschikte gegevens over de mogelijke 
negatieve effecten van de introductie van 
ggo's op het lokale of regionale milieu 
van een lidstaat, waaronder de 
biodiversiteit;

Or. en

Amendement 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan 
de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) nr.
1829/2003 worden beoordeeld;

(a) milieubeleidsdoelstellingen die verband 
houden met milieugevolgen die het gevolg 
kunnen zijn van de teelt van ggo's en die 
een aanvulling zijn op de gevolgen die 
tijdens de op grond van deze richtlijn en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
uitgevoerde wetenschappelijke 
risicobeoordeling zijn onderzocht; Deze 
gronden kunnen het volgende omvatten:

– het voorkomen van de ontwikkeling van 
pesticidenresistentie bij onkruid en 
ongedierte;

– het invasieve karakter of de persistentie 
van een ggo-ras of de mogelijkheid van 
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kruising met binnenlandse gekweekte of 
wilde planten;

– het voorkomen van negatieve effecten 
op het lokale milieu als gevolg van 
veranderingen in de landbouwpraktijk in 
verband met de teelt van ggo's;

– de instandhouding van de lokale 
biodiversiteit, inclusief bepaalde habitats 
en ecosystemen of bepaalde soorten 
natuurlijke en landschapskenmerken en 
specifieke ecosysteemfuncties en -
diensten;

– het ontbreken van of een gebrek aan 
geschikte gegevens over de mogelijke 
negatieve effecten van de introductie van 
ggo's op het lokale of regionale milieu 
van een lidstaat, waaronder de 
biodiversiteit;

– de bescherming van bijen;

Or. it

Amendement 208
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter b

Standpunt van de Raad Amendement

(b) ruimtelijke ordening; Schrappen

Or. en

Amendement 209
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
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Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

(c) landgebruik; Schrappen

Or. en

Amendement 210
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

(d) sociaaleconomische effecten; Schrappen

Or. en

Amendement 211
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

(d) sociaaleconomische effecten; (d) sociaaleconomische effecten; Deze 
redenen kunnen het volgende omvatten:

- de onhaalbaarheid of hoge kosten van 
co-existentiemaatregelen of de 
onmogelijkheid co-existentiemaatregelen 
uit te voeren wegens specifieke 
geografische omstandigheden;

- de noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen;
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- de noodzaak de zuiverheid van zaad te 
garanderen. of

Or. en

Amendement 212
Valentinas Mazuronis

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

(d) sociaaleconomische effecten; (d) sociaaleconomische effecten, zoals de 
onhaalbaarheid of hoge kosten van co-
existentiemaatregelen of de 
onmogelijkheid co-existentiemaatregelen 
uit te voeren wegens specifieke 
geografische omstandigheden 
(bijvoorbeeld kleine eilanden of 
berggebieden);

Or. en

Amendement 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

(d) sociaaleconomische effecten; (d) sociaaleconomische effecten, zoals de 
onhaalbaarheid of hoge kosten van co-
existentiemaatregelen of de 
onmogelijkheid co-existentiemaatregelen 
uit te voeren wegens specifieke 
geografische omstandigheden 
(bijvoorbeeld kleine eilanden of 
berggebieden);
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Or. it

Amendement 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter d

Standpunt van de Raad Amendement

(d) sociaaleconomische effecten; (d) sociaaleconomische effecten, zoals de 
onhaalbaarheid of hoge kosten van co-
existentiemaatregelen wegens specifieke 
geografische omstandigheden 
(bijvoorbeeld kleine eilanden of 
berggebieden);

Or. en

Amendement 215
Julie Girling

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter e

Standpunt van de Raad Amendement

(e) voorkomen van de aanwezigheid van 
ggo's in andere producten, onverminderd 
artikel 26 bis;

Schrappen

Or. en

Amendement 216
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
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Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter e

Standpunt van de Raad Amendement

(e) voorkomen van de aanwezigheid van 
ggo's in andere producten, onverminderd 
artikel 26 bis;

Schrappen

Or. en

Amendement 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter e

Standpunt van de Raad Amendement

(e) voorkomen van de aanwezigheid van 
ggo's in andere producten, onverminderd 
artikel 26 bis;

(e) voorkomen van de aanwezigheid van 
ggo's in andere producten;

Or. it

Amendement 218
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter f

Standpunt van de Raad Amendement

(f) landbouwbeleidsdoelstellingen; Schrappen

Or. en
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Amendement 219
Elisabeth Köstinger

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter f

Standpunt van de Raad Amendement

(f) landbouwbeleidsdoelstellingen; (f) landbouwbeleidsdoelstellingen, 
waaronder de noodzaak de diversiteit van 
de landbouwproductie te beschermen, de 
instandhouding en ontwikkeling van 
landbouwpraktijken die een beter 
potentieel bieden om productie te 
combineren met duurzame ecosystemen
en de noodzaak de zuiverheid van zaad te 
garanderen;

Or. en

Amendement 220
Valentinas Mazuronis

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter f

Standpunt van de Raad Amendement

(f) landbouwbeleidsdoelstellingen; (f) landbouwbeleidsdoelstellingen. Deze 
redenen kunnen het volgende omvatten:

- de noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen;

- de instandhouding en ontwikkeling van 
landbouwpraktijken die een beter 
potentieel bieden om productie te 
combineren met duurzame ecosystemen;

- de noodzaak de zuiverheid van zaad te 
garanderen.

Or. en
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Amendement 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter f

Standpunt van de Raad Amendement

(f) landbouwbeleidsdoelstellingen; (f) landbouwbeleidsdoelstellingen; Deze 
gronden kunnen het volgende omvatten:

– de noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen;

– de instandhouding en ontwikkeling van 
landbouwpraktijken die een beter 
potentieel bieden om productie te 
combineren met duurzame ecosystemen;

– de noodzaak de zuiverheid van zaad te 
garanderen.

Or. it

Amendement 222
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter g

Standpunt van de Raad Amendement

(g) overheidsbeleid. Schrappen

Or. en

Amendement 223
Valentinas Mazuronis
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Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter g

Standpunt van de Raad Amendement

(g) overheidsbeleid. Schrappen

Or. en

Amendement 224
Renate Sommer

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter g)

Standpunt van de Raad Amendement

(g) openbare orde. Schrappen

Or. de

Amendement 225
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter g

Standpunt van de Raad Amendement

(g) landbouwbeleidsdoelstellingen; (g) landbouwbeleidsdoelstellingen. Deze 
redenen kunnen het volgende omvatten:

- de noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen;

- de noodzaak biologische en/of 
traditionele kleinschalige 
landbouwstructuren te beschermen;
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- de noodzaak cultureel erfgoed dat 
verband houdt met duurzame praktijken 
in stand te houden;

- de instandhouding en ontwikkeling van 
landbouwpraktijken die een beter 
potentieel bieden om productie te 
combineren met op de lange termijn 
duurzame ecosystemen;

- de noodzaak de zuiverheid van zaad te 
garanderen.

Or. en

Motivering

Dit amendement bouwt voort op amendement 24 van het ontwerpverslag.

Amendement 226
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(g bis) de publieke opinie

Or. en

Motivering

Dit amendement bouwt voort op amendement 24 van de ontwerpaanbeveling.

Amendement 227
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
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Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(g bis) andere legitieme factoren.

Or. en

Amendement 228
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 – lid 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(g bis) of andere legitieme factoren, 
wanneer in het kader van de 
geharmoniseerde procedure waarin is 
voorzien in deel C van deze richtlijn geen 
rekening is gehouden met die factoren, of 
aanhoudende wetenschappelijke 
onzekerheid.

Or. en

Amendement 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(g bis) de bescherming van kleine en 
middelgrote landbouwers die geen 
gebruik maken van geoctrooieerd zaad.

Or. pt
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Amendement 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(g ter) de bescherming en waarborging 
van het recht van producenten van 
traditionele gewassen dat hun gewassen 
gevrijwaard blijven van verontreiniging 
en het recht van consumenten om te 
kunnen kiezen tussen ggo-producten en 
producten die geen ggo's bevatten.

Or. pt

Amendement 231
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(g ter) de publieke moraal, met inbegrip 
van ethische of filosofische overwegingen.

Or. en

Motivering

Dit amendement bouwt voort op amendement 24 van de ontwerpaanbeveling.

Amendement 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira
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Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 1 – letter g quater (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

(g quater) de invoering van het recht van 
de lidstaten om gebieden in te stellen die 
vrij van ggo's zijn, zodat hun traditionele 
en biologische producten en teeltmethodes 
bewaard blijven.

Or. pt

Amendement 233
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter– lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de 
specifieke omstandigheden die zich 
voordoen in de lidstaat, de regio of het 
gebied waar deze maatregelen zullen 
gelden; zij mogen in geen geval strijdig 
zijn met de uit hoofde van deze richtlijn of 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, nadat 
de resultaten van de uit hoofde van deze 
richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling in aanmerking 
zijn genomen.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 24 van de ontwerpaanbeveling. Het aanvoeren van gronden mag 
niet onnodig worden beperkt.
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Amendement 234
Marijana Petir

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter– lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd naar 
gelang van de specifieke omstandigheden 
die zich voordoen in de lidstaat, de regio of 
het gebied waar deze maatregelen zullen 
gelden; zij mogen in geen geval strijdig 
zijn met de uit hoofde van deze richtlijn of 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Or. en

Motivering

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Amendement 235
Daciana Octavia Sârbu

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter– lid 3 – alinea 2
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Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd naar 
gelang van de specifieke omstandigheden 
die zich voordoen in de lidstaat, de regio of 
het gebied waar deze maatregelen zullen 
gelden; zij mogen in geen geval strijdig 
zijn met de uit hoofde van deze richtlijn of 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Or. en

Amendement 236
Christofer Fjellner

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter– lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de 
specifieke omstandigheden die zich 
voordoen in de lidstaat, de regio of het 
gebied waar deze maatregelen zullen 
gelden; zij mogen in geen geval strijdig 
zijn met de uit hoofde van deze richtlijn of 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Schrappen

Or. en
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Amendement 237
Renate Sommer

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd naar 
gelang van de specifieke omstandigheden 
die zich voordoen in de lidstaat, de regio of 
het gebied waar deze maatregelen zullen 
gelden; zij mogen in geen geval strijdig 
zijn met de uit hoofde van deze richtlijn of 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Or. de

Amendement 238
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter– lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd.
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milieurisicobeoordeling.

Or. en

Amendement 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die nooit apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Or. fr

Motivering

Een bedreiging voor de openbare orde kan niet worden aangemerkt als unieke en exclusieve 
grond voor een teeltverbod. Deze grond moet bijgevolg strikt omkaderd worden.

Amendement 240
Valentinas Mazuronis

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 2
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Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd naar 
gelang van de specifieke omstandigheden 
die zich voordoen in de lidstaat, de regio of 
het gebied waar deze maatregelen zullen 
gelden; zij mogen in geen geval strijdig 
zijn met de uit hoofde van deze richtlijn of 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Or. en

Amendement 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd naar 
gelang van de specifieke omstandigheden 
die zich voordoen in de lidstaat, de regio of 
het gebied waar deze maatregelen zullen 
gelden; zij mogen in geen geval strijdig 
zijn met de uit hoofde van deze richtlijn of 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Or. it
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Motivering

Om ervoor te zorgen dat er sprake is van een grotere degelijkheid en rechtszekerheid met 
betrekking tot de gronden die de lidstaten kunnen inroepen om de teelt van een of meerdere 
ggo's op hun grondgebied te beperken en/of te verbieden, wordt het noodzakelijk geacht de 
desbetreffende lijst aan te vullen met hetgeen het Parlement in eerste lezing heeft aangenomen 
en de Raad in zijn standpunt in eerste lezing heeft voorgesteld.

Amendement 242
Daciana Octavia Sârbu

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd naar 
gelang van de specifieke omstandigheden 
die zich voordoen in de lidstaat, de regio of 
het gebied waar deze maatregelen zullen 
gelden; zij mogen in geen geval strijdig 
zijn met de uit hoofde van deze richtlijn of 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Or. en

Amendement 243
Tonino Picula

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter– lid 3 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Deze gronden kunnen apart of Deze gronden kunnen apart of 
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gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

gecombineerd worden aangevoerd naar 
gelang van de specifieke omstandigheden 
die zich voordoen in de lidstaat, de regio of 
het gebied waar deze maatregelen zullen 
gelden, waarbij hun verbintenis om ggo-
vrij te zijn moet worden geëerbiedigd; zij 
mogen in geen geval strijdig zijn met de uit 
hoofde van deze richtlijn of Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Or. en

Amendement 244
Sirpa Pietikäinen

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

De maatregelen moeten naar behoren 
verantwoord zijn om wetenschappelijke 
redenen of om redenen in verband met 
andere legitieme factoren die het gevolg 
kunnen zijn van de doelbewuste 
introductie of het in de handel brengen 
van ggo's.

Or. en

Amendement 245
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3



AM\1037669NL.doc 35/88 PE541.301v01-00

NL

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de kennisgever/aanvrager zich 
verzet tegen de aanpassing van het 
geografisch toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag zoals door een 
lidstaat overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel is verzocht, kan die lidstaat 
maatregelen nemen om de teelt van dat 
ggo op zijn gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden zodra 
de vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

3. Zonder afbreuk te doen aan lid 1, kan 
een lidstaat, na de uit hoofde van deze 
richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling en optredend als 
risicomanager, maatregelen nemen om de 
teelt van een ggo, groepen van op basis 
van gewasvariëteiten of eigenschappen 
gedefinieerde ggo's of alle ggo's op zijn 
gehele grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden zodra de 
vergunning daartoe is verleend 
overeenkomstig deel C van deze richtlijn 
of Verordening (EG) nr. 1829/2003, mits 
deze maatregelen in overeenstemming zijn 
met het Unierecht, gemotiveerd, evenredig 
en niet-discriminerend zijn en voorts een 
grondslag vinden in dwingende gronden, 
bijvoorbeeld gronden die verband houden 
met:

(a) andere milieubeleidsdoelstellingen dan 
de punten die overeenkomstig deze 
richtlijn en Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 worden beoordeeld;

(a) milieubeleidsdoelstellingen die verband 
houden met milieugevolgen die het gevolg 
kunnen zijn van de teelt van ggo's en die 
een aanvulling zijn op de gevolgen die 
tijdens de op grond van deze richtlijn en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 
uitgevoerde wetenschappelijke 
risicobeoordeling zijn onderzocht. Deze 
gronden kunnen de volgende zijn:

– het voorkomen van de ontwikkeling van 
pesticidenresistentie bij onkruid en 
ongedierte;

– het invasieve karakter of de persistentie 
van een ggo-ras of de mogelijkheid van 
kruising met binnenlandse gekweekte of 
wilde planten;

– het voorkomen van negatieve effecten 
op het lokale milieu als gevolg van 
veranderingen in de landbouwpraktijk in 
verband met de teelt van ggo's;

– de instandhouding van de lokale 
biodiversiteit, inclusief bepaalde habitats 
en ecosystemen of bepaalde soorten 
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natuurlijke en landschapskenmerken en 
specifieke ecosysteemfuncties en -
diensten;

– het ontbreken van of een gebrek aan 
geschikte gegevens over de mogelijke 
negatieve effecten van de introductie van 
ggo's op het lokale of regionale milieu 
van een lidstaat, waaronder de 
biodiversiteit;

(b) ruimtelijke ordening; (b) ruimtelijke ordening;

(c) landgebruik; (c) landgebruik;

(d) sociaaleconomische effecten; (d) sociaaleconomische effecten, zoals de 
onhaalbaarheid of hoge kosten van co-
existentiemaatregelen of de 
onmogelijkheid co-existentiemaatregelen 
uit te voeren wegens specifieke 
geografische omstandigheden 
(bijvoorbeeld kleine eilanden of 
berggebieden);

(e) voorkomen van de aanwezigheid van 
ggo's in andere producten, onverminderd 
artikel 26 bis;

(e) voorkomen van de aanwezigheid van 
ggo's in andere producten, onverminderd 
artikel 26 bis;

(f) landbouwbeleidsdoelstellingen; (f) landbouwbeleidsdoelstellingen. Deze 
gronden kunnen het volgende omvatten:

– de noodzaak de diversiteit van de 
landbouwproductie te beschermen;

– de instandhouding en ontwikkeling van 
landbouwpraktijken die een beter 
potentieel bieden om productie te 
combineren met duurzame ecosystemen;

– de noodzaak de zuiverheid van zaad te 
garanderen.

(g) overheidsbeleid. (g) overheidsbeleid;

h) redenen die verband houden met de 
publieke opinie, zoals de resultaten van 
nationale referenda.

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 

Deze gronden kunnen apart of 
gecombineerd worden aangevoerd, met 
uitzondering van de in punt g) genoemde 
grond die niet apart kan worden 
aangevoerd, naar gelang van de specifieke 
omstandigheden die zich voordoen in de 
lidstaat, de regio of het gebied waar deze 
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maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

maatregelen zullen gelden; zij mogen in 
geen geval strijdig zijn met de uit hoofde 
van deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling.

Or. fr

Amendement 246
Julie Girling

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 3 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

3 bis. Een lidstaat die voornemens is 
maatregelen te nemen overeenkomstig lid 
3 van dit artikel, moet ervoor zorgen dat 
die maatregelen:

(a) de keuzevrijheid van landbouwers en 
consumenten eerbiedigen;

(b) niet leiden tot verstoring van de 
mededinging tussen de landbouwers in de 
verschillende lidstaten;

(c) niet indruisen tegen de uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 verrichte 
milieurisicobeoordeling;

(d) eerst voorwerp zijn geweest van een 
impactstudie waaruit de noodzaak en 
proportionaliteit van die maatregelen 
duidelijk is gebleken.

Or. en

Amendement 247
Renate Sommer
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Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

4. Een lidstaat die voornemens is 
maatregelen te nemen overeenkomstig lid 3 
van dit artikel, brengt een ontwerp van die 
maatregelen en de overeenkomstige, tot 
staving daarvan aangevoerde gronden ter 
kennis van de Commissie. Deze 
mededeling kan geschieden voordat de 
ggo-vergunningsprocedure, in het kader 
van deel C van de richtlijn of Verordening 
(EG) nr. 1829/2003, is voltooid.
Gedurende een periode van 75 dagen te 
rekenen van de datum van die 
kennisgeving:

4. Een lidstaat die voornemens is 
maatregelen te nemen overeenkomstig lid 3 
van dit artikel, brengt een ontwerp van die 
maatregelen en de overeenkomstige, tot 
staving daarvan aangevoerde gronden ter 
kennis van de Commissie. Deze 
mededeling kan geschieden gedurende een 
periode van 90 dagen te rekenen van de 
datum van die kennisgeving. 

Or. de

Amendement 248
Marijana Petir

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Een lidstaat die voornemens is 
maatregelen te nemen overeenkomstig lid 3 
van dit artikel, brengt een ontwerp van die 
maatregelen en de overeenkomstige, tot 
staving daarvan aangevoerde gronden ter 
kennis van de Commissie. Deze 
mededeling kan geschieden voordat de 
ggo-vergunningsprocedure, in het kader 
van deel C van de richtlijn of Verordening 
(EG) nr. 1829/2003, is voltooid. 
Gedurende een periode van 75 dagen te 
rekenen van de datum van die 
kennisgeving:

4. Een lidstaat die voornemens is 
maatregelen te nemen overeenkomstig lid 3 
van dit artikel, brengt een ontwerp van die 
maatregelen en de overeenkomstige, tot 
staving daarvan aangevoerde gronden ter 
kennis van de Commissie. Deze 
mededeling kan geschieden voordat de 
ggo-vergunningsprocedure, in het kader 
van deel C van de richtlijn of Verordening 
(EG) nr. 1829/2003, is voltooid. 
Gedurende een periode van 75 dagen te 
rekenen van de datum van die 
kennisgeving:
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(a) onthoudt de betrokken lidstaat zich van 
het aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen, en 

(a) onthoudt de betrokken lidstaat zich van 
het aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen,

(a bis) onthoudt de kennisgever/aanvrager 
zich van zijn activiteiten met betrekking 
tot het in de handel brengen van de 
variëteit van dat ggo;

(a ter) onthouden bedrijfsexploitanten 
zich van de teelt van de variëteit van dat 
ggo; en

(b) kan de Commissie alle opmerkingen 
maken die zij passend acht. 

(b) kan de Commissie alle opmerkingen 
maken die zij passend acht. 

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de aanvrager/kennisgeving niet bevoorrecht is ten opzichte van de 
lidstaat gedurende de evaluatieperiode waarin maatregelen worden voorgesteld en specifieke 
redenen worden aangevoerd door de betrokken lidstaat, om eventuele nadelen voor de 
aanvrager en de bedrijfsexploitant te vermijden als blijkt dat de eisen van de lidstaten 
gerechtvaardigd zijn.

Amendement 249
Julie Girling

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

4. Een lidstaat die voornemens is 
maatregelen te nemen overeenkomstig lid 3 
van dit artikel, brengt een ontwerp van die 
maatregelen en de overeenkomstige, tot 
staving daarvan aangevoerde gronden ter 
kennis van de Commissie. Deze 
mededeling kan geschieden voordat de 
ggo-vergunningsprocedure, in het kader 
van deel C van de richtlijn of Verordening 
(EG) nr. 1829/2003, is voltooid. 
Gedurende een periode van 75 dagen te 

4. Een lidstaat die voornemens is 
maatregelen te nemen overeenkomstig lid 3 
van dit artikel, brengt een ontwerp van die 
maatregelen en de overeenkomstige, tot 
staving daarvan aangevoerde gronden ter 
kennis van de Commissie. Deze 
mededeling kan geschieden voordat de 
ggo-vergunningsprocedure, in het kader 
van deel C van de richtlijn of Verordening 
(EG) nr. 1829/2003, is voltooid. In 
overeenstemming met Richtlijn 
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rekenen van de datum van die 
kennisgeving:

98/34/EG*van het Europees Parlement en 
de Raad, gedurende een periode van 3 
maanden te rekenen van de datum van die 
kennisgeving:

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

Or. en

Amendement 250
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

Een lidstaat die voornemens is maatregelen 
te nemen overeenkomstig lid 3 van dit 
artikel, brengt een ontwerp van die 
maatregelen en de overeenkomstige, tot 
staving daarvan aangevoerde gronden ter 
kennis van de Commissie. Deze 
mededeling kan geschieden voordat de 
ggo-vergunningsprocedure, in het kader 
van deel C van de richtlijn of Verordening 
(EG) nr. 1829/2003, is voltooid. 
Gedurende een periode van 75 dagen te 
rekenen van de datum van die 
kennisgeving:

Een lidstaat die maatregelen neemt
overeenkomstig lid 3 van dit artikel, brengt 
deze ter kennis van de Commissie, die ze 
op haar beurt meedeelt aan de andere 
lidstaten en de kennisgevers/aanvragers 
en ze openbaar maakt. Deze mededeling 
kan geschieden voordat de ggo-
vergunningsprocedure, in het kader van 
deel C van de richtlijn of Verordening 
(EG) nr. 1829/2003, is voltooid.

Or. fr

Amendement 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
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Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) onthoudt de betrokken lidstaat zich 
van het aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen, en

Schrappen

Or. fr

Motivering

De geschrapte bepaling beknot de vrijheid van de lidstaten, wat toch tot de kern van de tekst 
behoort.

Amendement 252
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) onthoudt de betrokken lidstaat zich van 
het aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen, en

(a) onthoudt de betrokken lidstaat zich van 
het aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen, voor zover dit niet samenvalt 
met de zaaiperiode van de ggo-gewassen 
waarop de maatregelen van toepassing 
zijn; en

Or. en

Amendement 253
Biljana Borzan

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
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Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) onthoudt de betrokken lidstaat zich van 
het aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen, en

(a) onthoudt de betrokken lidstaat zich van 
het aannemen en uitvoeren van deze 
maatregelen, onthoudt de 
aanvrager/houder van de vergunning die 
wordt getroffen door maatregelen die de 
teelt van een ggo of groep ggo's in een 
lidstaat beperken of verbieden zich van 
alle activiteiten die verband houden met 
de teelt van dat ggo of die groep ggo's in 
die lidstaat; en

Or. en

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – alinea 1 – letter c

Standpunt van de Raad Amendement

(c) kan de Commissie alle opmerkingen 
maken die zij passend acht.

(c) kan de Commissie alle niet-bindende 
opmerkingen maken die zij passend acht.

Or. en

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Als de vergunning tijdens deze periode 
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wordt verleend, moet zij als tijdelijk 
geschorst worden beschouwd tot het eind 
van de periode van 75 dagen.

Or. en

Amendement 256
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter– lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

In afwijking van lid 4, onder a), kunnen 
nationale maatregelen voorlopig worden 
opgelegd wanneer de periode van 75 
dagen samenvalt met de zaaiperiode van 
het respectieve ggo.

Bij het verstrijken van de in de eerste 
alinea bedoelde periode van 75 dagen en 
uiterlijk twee jaar nadat deze 
toestemming/vergunning is verleend, kan 
de lidstaat maatregelen vaststellen, hetzij in 
de vorm waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze 
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de kennisgever/aanvrager.

Bij het verstrijken van de in de eerste 
alinea bedoelde periode van 75 dagen, 
gedurende de gehele geldigheidsduur van 
de toestemming/vergunning en vanaf de 
datum van de inwerkingtreding van de 
EU-vergunning, kan de lidstaat 
maatregelen vaststellen, hetzij in de vorm 
waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze 
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de vergunninghouder.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 25 van de ontwerpaanbeveling.
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Amendement 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Bij het verstrijken van de in de eerste 
alinea bedoelde periode van 75 dagen en 
uiterlijk twee jaar nadat deze 
toestemming/vergunning is verleend, kan 
de lidstaat maatregelen vaststellen, hetzij in 
de vorm waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze 
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de kennisgever/aanvrager.

Bij het verstrijken van de in de eerste 
alinea bedoelde periode van 75 dagen kan 
de lidstaat maatregelen vaststellen, hetzij in 
de vorm waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze 
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de kennisgever/aanvrager.

Or. en

Amendement 258
Renate Sommer

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Bij het verstrijken van de in de eerste 
alinea bedoelde periode van 75 dagen en 
uiterlijk twee jaar nadat deze 
toestemming/vergunning is verleend, kan 
de lidstaat maatregelen vaststellen, hetzij in 
de vorm waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 

Bij het verstrijken van de in de eerste 
alinea bedoelde periode van 90 dagen kan 
de lidstaat maatregelen vaststellen, hetzij in 
de vorm waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze 
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de kennisgever/aanvrager.
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lidstaten en de kennisgever/aanvrager.

Or. de

Amendement 259
Julie Girling

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter– lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Bij het verstrijken van de in de eerste 
alinea bedoelde periode van 75 dagen en 
uiterlijk twee jaar nadat deze 
toestemming/vergunning is verleend, kan 
de lidstaat maatregelen vaststellen, hetzij in 
de vorm waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze 
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de kennisgever/aanvrager.

Bij het verstrijken van de in de eerste 
alinea bedoelde periode van 3 maanden en 
uiterlijk twee jaar nadat deze 
toestemming/vergunning is verleend, kan 
de lidstaat maatregelen vaststellen, hetzij in 
de vorm waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze 
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de kennisgever/aanvrager. De 
lidstaten nemen maatregelen aan voor 
maximaal vijf jaar en evalueren ze 
wanneer de ggo-vergunning wordt 
vernieuwd.

Or. en

Amendement 260
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter– lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Bij het verstrijken van de in de eerste Bij het verstrijken van de in de eerste 
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alinea bedoelde periode van 75 dagen en 
uiterlijk twee jaar nadat deze 
toestemming/vergunning is verleend, kan 
de lidstaat maatregelen vaststellen, hetzij in 
de vorm waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze 
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de kennisgever/aanvrager.

alinea bedoelde periode van 75 dagen kan 
de lidstaat maatregelen vaststellen, hetzij in 
de vorm waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze 
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de kennisgever/aanvrager.

Or. en

Amendement 261
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Bij het verstrijken van de in de eerste 
alinea bedoelde periode van 75 dagen en 
uiterlijk twee jaar nadat deze
toestemming/vergunning is verleend, kan 
de lidstaat maatregelen vaststellen, hetzij in 
de vorm waarin deze oorspronkelijk waren 
voorgesteld, hetzij in gewijzigde vorm, 
teneinde rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Van deze 
maatregelen wordt onverwijld kennis 
gegeven aan de Commissie, de overige 
lidstaten en de kennisgever/aanvrager.

Gedurende de gehele geldigheidsduur van 
de toestemming/vergunning en vanaf de 
datum van de inwerkingtreding van de 
vergunning, kan de lidstaat maatregelen 
vaststellen, hetzij in de vorm waarin deze 
oorspronkelijk waren voorgesteld, hetzij in 
gewijzigde vorm, teneinde rekening te 
houden met de opmerkingen van de 
Commissie. Van deze maatregelen wordt 
onverwijld kennis gegeven aan de 
Commissie, de overige lidstaten en de 
kennisgever/aanvrager.

Or. fr

Amendement 262
Julie Girling

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
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Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

De lidstaten maken elke maatregel in deze 
zin ten minste zes maanden voor het begin 
van het groeiseizoen bekend aan alle 
betrokkenen, inclusief de telers. Als de 
vergunning voor het ggo in kwestie 
minder dan zes maanden voor het begin 
van het groeiseizoen wordt verleend, 
maken de lidstaten de bedoelde 
maatregelen bekend bij de aanneming 
ervan.

Or. en

Amendement 263
Renate Sommer

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Indien een lidstaat, na verlening van de 
vergunning van het ggo uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, maar niet eerder dan twee 
jaar na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, van 
oordeel is dat er nieuwe objectieve 
omstandigheden zijn die een aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van de toestemming/vergunning 
rechtvaardigen, kan hij, mutatis 
mutandis, de procedure van de leden 1 tot 
en met 4 toepassen, mits hiermee geen 
afbreuk wordt gedaan aan de teelt van 
toegelaten genetisch gemodificeerde 
zaden en teeltmateriaal dat rechtmatig 
was gepland voordat deze maatregelen 
werden vastgesteld.

Schrappen
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Or. de

Amendement 264
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Indien een lidstaat, na verlening van de 
vergunning van het ggo uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, maar niet eerder dan twee 
jaar na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, van 
oordeel is dat er nieuwe objectieve 
omstandigheden zijn die een aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van de toestemming/vergunning 
rechtvaardigen, kan hij, mutatis 
mutandis, de procedure van de leden 1 tot 
en met 4 toepassen, mits hiermee geen 
afbreuk wordt gedaan aan de teelt van 
toegelaten genetisch gemodificeerde 
zaden en teeltmateriaal dat rechtmatig 
was gepland voordat deze maatregelen 
werden vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 265
Paul Brannen

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Indien een lidstaat, na verlening van de 5. Indien een lidstaat, na verlening van de 
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vergunning van het ggo uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, maar niet eerder dan twee
jaar na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, van 
oordeel is dat er nieuwe objectieve 
omstandigheden zijn die een aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van de toestemming/vergunning 
rechtvaardigen, kan hij, mutatis mutandis, 
de procedure van de leden 1 tot en met 4 
toepassen, mits hiermee geen afbreuk 
wordt gedaan aan de teelt van toegelaten 
genetisch gemodificeerde zaden en 
teeltmateriaal dat rechtmatig was gepland 
voordat deze maatregelen werden 
vastgesteld.

vergunning van het ggo uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, maar niet eerder dan vijf
jaar na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, van 
oordeel is dat er nieuwe objectieve 
omstandigheden zijn die een aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van de toestemming/vergunning 
rechtvaardigen, kan hij, mutatis mutandis, 
de procedure van de leden 1 tot en met 4 
toepassen, mits hiermee geen afbreuk 
wordt gedaan aan de teelt van toegelaten 
genetisch gemodificeerde zaden en 
teeltmateriaal dat rechtmatig was gepland 
voordat deze maatregelen werden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Landbouwers moeten de mogelijkheid krijgen om ten minste twee groeiseizoenen te voltooien 
voor een nieuwe opt-out of een nieuw verbod kan worden ingevoerd - dit biedt de 
landbouwers de nodige zekerheid om hun activiteiten te verrichten tegen de achtergrond van 
een mogelijk langdurig nationaal proces om zaden op te nemen in de lijst.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Indien een lidstaat, na verlening van de 
vergunning van het ggo uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, maar niet eerder dan twee
jaar na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, van 
oordeel is dat er nieuwe objectieve 
omstandigheden zijn die een aanpassing 

5. Indien een lidstaat, na verlening van de 
vergunning van het ggo uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, maar niet eerder dan vijf
jaar na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, van 
oordeel is dat er nieuwe objectieve 
omstandigheden zijn die een aanpassing 
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van het geografische toepassingsgebied 
van de toestemming/vergunning 
rechtvaardigen, kan hij, mutatis mutandis, 
de procedure van de leden 1 tot en met 4 
toepassen, mits hiermee geen afbreuk 
wordt gedaan aan de teelt van toegelaten 
genetisch gemodificeerde zaden en 
teeltmateriaal dat rechtmatig was gepland 
voordat deze maatregelen werden 
vastgesteld.

van het geografische toepassingsgebied 
van de toestemming/vergunning 
rechtvaardigen, kan hij, mutatis mutandis, 
de procedure van de leden 1 tot en met 4 
toepassen, mits hiermee geen afbreuk 
wordt gedaan aan de teelt van toegelaten 
genetisch gemodificeerde zaden en 
teeltmateriaal dat rechtmatig was gepland 
voordat deze maatregelen werden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 267
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Indien een lidstaat, na verlening van de 
vergunning van het ggo uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, maar niet eerder dan twee 
jaar na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, van 
oordeel is dat er nieuwe objectieve 
omstandigheden zijn die een aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van de toestemming/vergunning 
rechtvaardigen, kan hij, mutatis mutandis, 
de procedure van de leden 1 tot en met 4 
toepassen, mits hiermee geen afbreuk 
wordt gedaan aan de teelt van toegelaten 
genetisch gemodificeerde zaden en 
teeltmateriaal dat rechtmatig was gepland 
voordat deze maatregelen werden 
vastgesteld.

5. Indien een lidstaat, na verlening van de 
vergunning van het ggo uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) nr. 
1829/2003, van oordeel is dat er nieuwe 
objectieve omstandigheden zijn die een 
aanpassing van het geografische 
toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning rechtvaardigen, 
kan hij altijd maatregelen nemen om de 
teelt van dat ggo op zijn gehele 
grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden. Hij moet er 
bijgevolg voor zorgen dat landbouwers die 
die gewassen legaal hebben geteeld, 
voldoende tijd hebben om het lopende 
teeltseizoen te beëindigen.

Or. fr
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Amendement 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Standpunt van de Raad
Artikel 1 –alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 5

Standpunt van de Raad Amendement

5. Indien een lidstaat, na verlening van de 
vergunning van het ggo uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, maar niet eerder dan twee 
jaar na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, van 
oordeel is dat er nieuwe objectieve 
omstandigheden zijn die een aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied 
van de toestemming/vergunning 
rechtvaardigen, kan hij, mutatis 
mutandis, de procedure van de leden 1 tot 
en met 4 toepassen, mits hiermee geen
afbreuk wordt gedaan aan de teelt van 
toegelaten genetisch gemodificeerde zaden 
en teeltmateriaal dat rechtmatig was 
gepland voordat deze maatregelen werden 
vastgesteld.

5. Indien een lidstaat, na verlening van de 
vergunning van het ggo uit hoofde van 
deze richtlijn of Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, maar niet eerder dan twee 
jaar na de datum waarop de 
toestemming/vergunning is verleend, van 
oordeel is dat het niet passend is om de 
teelt van het desbetreffende ggo op zijn 
gehele grondgebied of een deel daarvan 
toe te staan, is de procedure van de leden 1 
tot en met 4 mutatis mutandis van 
toepassing. Wanneer de beperkende 
maatregelen binnen twee jaar na de 
datum van toestemming/vergunning door 
de lidstaat worden genomen of afbreuk 
doen aan de teelt van toegelaten genetisch 
gemodificeerde zaden en teeltmateriaal dat 
rechtmatig was gepland voordat deze 
maatregelen werden vastgesteld, biedt de 
betrokken lidstaat getroffen landbouwers 
een vergoeding die overeenkomt met de 
werkelijke economische schade die zij 
hebben geleden.

Or. en

Amendement 269
Annie Schreijer-Pierik

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 5 bis (nieuw)
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Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. Een lidstaat die voornemens is 
maatregelen te nemen overeenkomstig lid 
3 van dit artikel: 

(a) zorgt ervoor dat landbouwers die die 
gewassen legaal hebben geteeld, 
voldoende tijd hebben om het lopende 
teeltseizoen te beëindigen; en

(b) verricht op voorhand een kosten-
batenanalyse, waarbij rekening is 
gehouden met mogelijke alternatieven.

De kosten en inspanningen van een 
kosten-batenanalyse worden gedeeld door 
de verantwoordelijke lidstaat en de 
landbouwers.

Or. en

Motivering

Aanvulling op het door de rapporteur voorgestelde amendement om ervoor te zorgen dat de 
kosten gelijk worden verdeeld tussen de betrokken lidstaat en de landbouwers.

Amendement 270
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. Een lidstaat die voornemens is 
maatregelen te nemen overeenkomstig lid 
3, zorgt ervoor dat landbouwers die die 
gewassen legaal hebben geteeld, 
voldoende tijd hebben om het lopende 
teeltseizoen te beëindigen.

Or. fr
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Motivering

Het in eerste lezing aangenomen amendement 17 wordt opnieuw ingediend. Hierdoor geldt er 
een nieuw criterium dat de lidstaten moeten naleven in verband met ggo's die reeds in de 
handel beschikbaar zijn.

Amendement 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. Een lidstaat die voornemens is 
maatregelen te treffen uit hoofde van lid 
3, zorgt ervoor dat landbouwers die die 
gewassen legaal hebben geteeld, 
voldoende tijd krijgen om het lopende 
teeltseizoen te beëindigen.

Or. en

Amendement 272
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 6

Standpunt van de Raad Amendement

6. Indien een lidstaat wil dat zijn gehele 
grondgebied of een deel daarvan opnieuw 
in het geografische toepassingsgebied van 
de toestemming/vergunning wordt 
opgenomen, terwijl het voorheen van het 
toepassingsgebied was uitgesloten uit 
hoofde van lid 2, kan hij een verzoek 
daartoe richten tot de bevoegde instantie 
die de schriftelijke toestemming uit hoofde 

Schrappen
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van deze richtlijn heeft gegeven, dan wel 
tot de Commissie indien het ggo uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 is toegelaten. De bevoegde 
instantie die een schriftelijke toestemming 
heeft gegeven of de Commissie, al naar 
het geval, wijzigt het geografische 
toepassingsgebied van de toestemming 
of het vergunningsbesluit 
dienovereenkomstig.

Or. en

Amendement 273
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
Lynn Boylan
namens de GUE/NGL-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 6

Standpunt van de Raad Amendement

6. Indien een lidstaat wil dat zijn gehele 
grondgebied of een deel daarvan opnieuw 
in het geografische toepassingsgebied van 
de toestemming/vergunning wordt 
opgenomen, terwijl het voorheen van het 
toepassingsgebied was uitgesloten uit 
hoofde van lid 2, kan hij een verzoek 
daartoe richten tot de bevoegde instantie 
die de schriftelijke toestemming uit hoofde 
van deze richtlijn heeft gegeven, dan wel 
tot de Commissie indien het ggo uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003 is toegelaten. De bevoegde 
instantie die een schriftelijke toestemming 
heeft gegeven of de Commissie, al naar 
het geval, wijzigt het geografische 
toepassingsgebied van de toestemming 
of het vergunningsbesluit
dienovereenkomstig.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de schrapping van "fase 1". Bepalingen die de lidstaten 
in staat stellen om maatregelen in te trekken waarmee de teelt van een ggo op hun 
grondgebied wordt beperkt of verboden, komen aan bod in lid 8.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 6

Standpunt van de Raad Amendement

6. Indien een lidstaat wil dat zijn gehele 
grondgebied of een deel daarvan opnieuw 
in het geografische toepassingsgebied van 
de toestemming/vergunning wordt 
opgenomen, terwijl het voorheen van het 
toepassingsgebied was uitgesloten uit 
hoofde van lid 2, kan hij een verzoek 
daartoe richten tot de bevoegde instantie 
die de schriftelijke toestemming uit hoofde 
van deze richtlijn heeft gegeven, dan wel 
tot de Commissie indien het ggo uit hoofde 
van Verordening (EG) nr. 1829/2003 is 
toegelaten. De bevoegde instantie die een 
schriftelijke toestemming heeft gegeven of 
de Commissie, al naar het geval, wijzigt 
het geografische toepassingsgebied van de 
toestemming of het vergunningsbesluit 
dienovereenkomstig.

6. Indien een lidstaat wil dat zijn gehele 
grondgebied of een deel daarvan opnieuw 
in het geografische toepassingsgebied van 
de toestemming/vergunning wordt 
opgenomen, terwijl het voorheen van het 
toepassingsgebied was uitgesloten uit 
hoofde van lid 2, kan hij een verzoek 
daartoe richten tot de bevoegde instantie 
die de schriftelijke toestemming uit hoofde 
van deze richtlijn heeft gegeven, dan wel 
tot de Commissie indien het ggo uit hoofde 
van Verordening (EG) nr. 1829/2003 is 
toegelaten. De bevoegde instantie die een 
schriftelijke toestemming heeft gegeven of 
de Commissie, al naar het geval, wijzigt 
het geografische toepassingsgebied van de 
toestemming of het vergunningsbesluit 
dienovereenkomstig. De lidstaat moet de 
heropname van het gebied evenwel 
rechtvaardigen en moet de lokale 
overheden of rechtstreeks de inwoners 
van het betreffende gebied raadplegen.

Or. fr
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Motivering

Telkens wanneer een besluit wordt gewijzigd ten voordele van een vergunning voor ggo's 
moet het voorzorgsbeginsel worden nageleefd zodat dit besluit een bestaande situatie niet 
verergert. De inwoners van het betreffende geografische gebied moeten hun mening kunnen 
geven en moeten weten waarom hun grondgebied opnieuw is opgenomen in het 
toepassingsgebied van de vergunning.

Amendement 275
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
Lynn Boylan
namens de GUE/NGL-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 7

Standpunt van de Raad Amendement

7. Met het oog op een aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning van een ggo uit 
hoofde van de leden 5 en 6 en mits de 
houder van de toestemming/vergunning, 
uit hoofde van lid 5, uitdrukkelijk of 
stilzwijgend instemt met het verzoek van 
een lidstaat:

Schrappen

(a) zal, voor een uit hoofde van deze 
richtlijn toegelaten ggo, de bevoegde 
instantie die de schriftelijke toestemming 
heeft gegeven, het geografische 
toepassingsgebied van de toestemming 
dienovereenkomstig wijzigen en de 
Commissie, de lidstaten en de 
vergunninghouder daarvan in kennis 
stellen zodra dit voltooid is;

(b) zal, voor een ggo die vergund is uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, de Commissie het 
vergunningsbesluit dienovereenkomstig 
wijzigen, zonder de procedure van 
artikel 35, lid 2, van die verordening toe te 
passen. De Commissie stelt de lidstaten en 
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de vergunninghouder daarvan in kennis.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de schrapping van "fase 1". Bepalingen die de lidstaten 
in staat stellen om maatregelen waarmee de teelt van een ggo op hun grondgebied wordt 
beperkt of verboden in te trekken, komen aan bod in lid 8.

Amendement 276
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 7

Standpunt van de Raad Amendement

7. Met het oog op een aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning van een ggo uit 
hoofde van de leden 5 en 6 en mits de 
houder van de toestemming/vergunning, 
uit hoofde van lid 5, uitdrukkelijk of 
stilzwijgend instemt met het verzoek van 
een lidstaat:

Schrappen

(a) zal, voor een uit hoofde van deze 
richtlijn toegelaten ggo, de bevoegde 
instantie die de schriftelijke toestemming 
heeft gegeven, het geografische 
toepassingsgebied van de toestemming 
dienovereenkomstig wijzigen en de 
Commissie, de lidstaten en de 
vergunninghouder daarvan in kennis 
stellen zodra dit voltooid is;

(b) zal, voor een ggo die vergund is uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, de Commissie het 
vergunningsbesluit dienovereenkomstig 
wijzigen, zonder de procedure van 
artikel 35, lid 2, van die verordening toe te 
passen. De Commissie stelt de lidstaten en 
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de vergunninghouder daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 277
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

7. Met het oog op een aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning van een ggo uit 
hoofde van de leden 5 en 6 en mits de 
houder van de toestemming/vergunning, 
uit hoofde van lid 5, uitdrukkelijk of 
stilzwijgend instemt met het verzoek van 
een lidstaat:

7. Met het oog op een aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning van een ggo uit 
hoofde van lid 6:

Or. fr

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 7 – alinea 1 – inleidende formule

Standpunt van de Raad Amendement

7. Met het oog op een aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning van een ggo uit 
hoofde van de leden 5 en 6 en mits de 
houder van de toestemming/vergunning, 
uit hoofde van lid 5, uitdrukkelijk of 
stilzwijgend instemt met het verzoek van 
een lidstaat:

7. Met het oog op een aanpassing van het 
geografische toepassingsgebied van de 
toestemming/vergunning van een ggo uit 
hoofde van de leden 5 en 6 en mits de 
Commissie of de instantie die de 
vergunning verleent, uit hoofde van lid 5, 
uitdrukkelijk of stilzwijgend instemt met 
het verzoek van de 
kennisgever/aanvrager:
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Or. en

Amendement 279
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 7 – alinea 1 – letter a

Standpunt van de Raad Amendement

(a) zal, voor een uit hoofde van deze
richtlijn toegelaten ggo, de bevoegde 
instantie die de schriftelijke toestemming 
heeft gegeven, het geografische 
toepassingsgebied van de toestemming 
dienovereenkomstig wijzigen en de 
Commissie, de lidstaten en de 
vergunninghouder daarvan in kennis 
stellen zodra dit voltooid is;

Schrappen

Or. en

Amendement 280
Nicola Caputo

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 7 – alinea 1 – letter b

Standpunt van de Raad Amendement

(b) zal, voor een ggo die vergund is uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, de Commissie het 
vergunningsbesluit dienovereenkomstig 
wijzigen, zonder de procedure van 
artikel 35, lid 2, van die verordening toe te 
passen. De Commissie stelt de lidstaten en 
de vergunninghouder daarvan in kennis.

Schrappen

Or. en
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Amendement 281
Julie Girling

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 10 (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

10. Maatregelen die uit hoofde van dit 
artikel worden aangenomen, mogen geen 
beletsel vormen voor 
biotechnologieonderzoek, mits bij de 
uitvoering van dat onderzoek alle nodige 
veiligheidsmaatregelen in acht worden 
genomen.

Or. en

Amendement 282
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter – lid 10 (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

10. Aan elkaar grenzende lidstaten 
wisselen op passende wijze informatie uit 
zodat de co-existentiemaatregelen in de
grensgebieden naar behoren werken en 
zodat een grensoverschrijdende 
introductie van een ggo door een lidstaat 
waar de teelt van dat ggo toegelaten is in 
een aangrenzende lidstaat waar de teelt 
ervan verboden is, wordt vermeden.

Or. fr
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Motivering

Het voorstel voor een wijziging van Richtlijn 2001/18/EG moet verder worden uitgewerkt op 
het vlak van de co-existentie aan de grenzen, waarmee tot dusver onvoldoende rekening is 
gehouden.

Amendement 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 26 ter bis

Aansprakelijkheidsvereisten en financiële 
garanties

De lidstaten waar een ggo krachtens de 
overeenkomstig artikel 26 ter gegeven 
toestemming mag worden geteeld, stellen 
een algemene, verplichte regeling voor 
financiële aansprakelijkheid en garanties 
vast die voor alle bedrijfsexploitanten 
geldt en ervoor zorgt dat de vervuiler 
betaalt voor onbedoelde effecten en 
schade die kunnen optreden als gevolg 
van de doelbewuste introductie of het in 
de handel brengen van ggo's.

Or. fr

Amendement 284
Gilles Pargneaux

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

Artikel 26 ter bis

Aansprakelijkheidsvereisten en financiële 
garanties

De lidstaten waar een ggo mag worden 
geteeld krachtens de schriftelijke 
toestemming die is gegeven krachtens 
deze richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, stellen een algemene, 
verplichte regeling voor financiële 
aansprakelijkheid en garanties vast die 
voor alle bedrijfsexploitanten geldt en 
ervoor zorgt dat de vervuiler betaalt voor 
onbedoelde effecten en schade die kunnen 
optreden als gevolg van de doelbewuste 
introductie of het in de handel brengen 
van ggo's.

Or. fr

Motivering

Het idee achter het in eerste lezing aangenomen amendement 24 wordt opnieuw gehanteerd. 
Hierdoor geldt er een nieuw criterium dat de lidstaten die ggo's willen telen, moeten naleven 
in verband met ggo's die reeds in de handel beschikbaar zijn.

Amendement 285
Marijana Petir

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

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 26 ter bis

Aansprakelijkheidsvereisten en financiële 
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garanties

1. De lidstaten stellen een algemene, 
verplichte regeling voor financiële 
aansprakelijkheid en garanties vast die 
voor alle houders van 
toestemmingen/vergunningen en 
bedrijfsexploitanten geldt en ervoor zorgt 
dat de vervuiler betaalt voor onbedoelde 
effecten en schade die kunnen optreden 
als gevolg van de doelbewuste introductie 
of het in de handel brengen van ggo's.

Or. en

Motivering

Voor de toepassing van de bepalingen van Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement 
en van de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het 
voorkomen en herstellen van milieuschade, kan de houder van de toestemming (vergunning) 
niet worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor milieuschade, aangezien voor de 
verantwoordelijkheid voor eventuele milieuschade enkel wordt gekeken naar de relatie tussen 
bedrijfsexploitanten en de lidstaat.

Amendement 286
Younous Omarjee

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

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 26 ter bis

Aansprakelijkheidsvereisten en financiële 
garanties

De lidstaten stellen een algemene, 
verplichte regeling voor financiële en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid en 
garanties vast die voor alle 
bedrijfsexploitanten geldt zodat de 
vervuiler financieel en strafrechtelijk 
opdraait voor onbedoelde effecten en 
schade die kunnen optreden als gevolg 
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van de doelbewuste introductie of het in 
de handel brengen van ggo's.

Or. fr

Amendement 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 26 ter bis

Aansprakelijkheidsvereisten en financiële 
garanties

De lidstaten stellen een algemene, 
verplichte regeling voor financiële 
aansprakelijkheid en garanties vast die 
voor alle bedrijfsexploitanten geldt en 
ervoor zorgt dat de vervuiler betaalt voor 
onbedoelde effecten en schade die kunnen 
optreden als gevolg van de doelbewuste 
introductie of het in de handel brengen 
van ggo's.

Or. it

Motivering

Hier wordt het in eerste lezing door het Parlement aangenomen amendement 24 
overgenomen.

Amendement 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

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

Artikel 26 ter bis

Aansprakelijkheidsvereisten en financiële 
garanties

De lidstaten stellen een algemene, 
verplichte regeling voor financiële 
aansprakelijkheid en garanties vast in 
hun nationale ggo-wetgeving die voor alle 
bedrijfsexploitanten geldt en zorgt ervoor 
dat de vervuiler betaalt voor onbedoelde 
effecten en schade die kunnen optreden 
als gevolg van de opzettelijke introductie 
of het in de handel brengen van ggo's. De 
Commissie stelt een verplicht financieel 
garantiefonds op EU-niveau vast dat 
wordt opgebouwd met bijdragen van alle 
ondernemingen die ggo-producten op de 
Europese markt brengen, om bijkomende, 
onvoorziene kosten van 
grensoverschrijdende gevallen van 
verontreiniging te dekken.

Or. en

Motivering

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.
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Amendement 289
Gilles Pargneaux

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

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 26 ter ter

Etikettering "ggo-vrij

De Commissie stelt geharmoniseerde 
voorwaarden voor waarop de 
marktdeelnemers gebruik kunnen maken 
van vermeldingen dat producten geen 
ggo's bevatten.

Or. fr

Motivering

De richtsnoeren voor de ontwikkeling van nationale co-existentiemaatregelen van 13 juli 
2010 geven aan dat de lidstaten maatregelen mogen nemen om de economische gevolgen die 
verband houden met de aanwezigheid van ggo's onder de door de gemeenschap vastgestelde 
etiketteringsdrempel van 0,9% te vermijden. Om concurrentieverstoringen te voorkomen, 
zouden de voorwaarden waaronder de ondernemers gebruik zouden mogen maken van "ggo-
vrij"-vermeldingen op producten op Unieniveau geharmoniseerd moeten worden.

Amendement 290
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
Lynn Boylan
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 26 quater Schrappen

Overgangsmaatregelen



AM\1037669NL.doc 67/88 PE541.301v01-00

NL

1. Een lidstaat kan vanaf …* tot …** een 
kennisgever/aanvrager via de Commissie 
verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van een 
kennisgeving/aanvraag die uit hoofde van 
deze richtlijn is ingediend, of van een 
vergunning die uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 is 
verleend, aan te passen vóór …*. De 
Commissie deelt het verzoek van de 
lidstaat onverwijld mede aan de 
kennisgever/aanvrager en aan de andere 
lidstaten.

2. Indien de aanvraag in behandeling is 
en de kennisgever/aanvrager binnen 30 
dagen te rekenen vanaf de indiening van 
dit verzoek uitdrukkelijk of stilzwijgend 
heeft ingestemd met dat verzoek, wordt het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag 
dienovereenkomstig aangepast. De 
schriftelijke toestemming krachtens deze 
richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste 
toepassingsgebied van de uitdrukkelijk of 
stilzwijgend door de 
kennisgever/aanvrager goedgekeurde 
kennisgeving/aanvraag.

3. Indien de vergunning reeds is verleend 
en de vergunninghouder binnen 30 dagen 
vanaf de indiening van het in lid 1 van dit 
artikel bedoelde verzoek uitdrukkelijk of 
stilzwijgend met dat verzoek heeft 
ingestemd, wordt de vergunning verleend 
in de versie waarmee de 
vergunninghouder heeft ingestemd. 
Ingeval het een schriftelijke toestemming 
uit hoofde van deze richtlijn betreft, 
wijzigt de bevoegde instantie het 
geografische toepassingsgebied van de 
toestemming dienovereenkomstig in 
overeenstemming met de uitdrukkelijke of 
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stilzwijgende instemming van de 
vergunninghouder en brengt zij de 
Commissie, de lidstaten en de 
vergunninghouder daarvan op de hoogte 
zodra dit voltooid is. Ingeval het een 
vergunning uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 betreft, wijzigt de 
Commissie het vergunningsbesluit 
dienovereenkomstig, zonder de procedure 
van artikel 35, lid 2, van die verordening 
toe te passen. De Commissie stelt de 
lidstaten en de vergunninghouder 
daarvan in kennis.

4. Indien een kennisgever/aanvrager of, 
naar het gelang van het geval, een 
vergunninghouder zich tegen een 
dergelijk verzoek verzet, is artikel 26 ter, 
leden 3 tot en met 9, van overeenkomstige 
toepassing.

5. Dit artikel laat de teelt van toegelaten 
genetisch gemodificeerde zaden, alsook 
van teeltmateriaal dat rechtmatig is 
geplant voordat de teelt van het ggo in de 
betrokken lidstaat werd beperkt of 
verboden, onverlet.

6. De uit hoofde van dit 
artikel vastgestelde maatregelen laten het 
vrij verkeer van vergunde ggo's, als 
producten of in producten, onverlet.".

__________________

*PB: gelieve datum van inwerkingtreding 
van de Richtlijn vermeld in 
doc. ST 10972/14 in te vullen.

*PB: PB: gelieve datum van 
inwerkingtreding van de Richtlijn vermeld 
in doc. ST 10972/14 in te vullen + 6 
maanden.".

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de schrapping van "fase 1".
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Amendement 291
Younous Omarjee

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

Standpunt van de Raad Amendement

1. Een lidstaat kan vanaf …* tot …** een 
kennisgever/aanvrager via de Commissie 
verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van een 
kennisgeving/aanvraag die uit hoofde van 
deze richtlijn is ingediend, of van een 
vergunning die uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 is verleend, aan te 
passen vóór …*. De Commissie deelt het 
verzoek van de lidstaat onverwijld mede 
aan de kennisgever/aanvrager en aan de 
andere lidstaten.

1. Een lidstaat kan vanaf …* tot …** 
beslissen dat een kennisgever/aanvrager 
het geografische toepassingsgebied van een 
kennisgeving/aanvraag die uit hoofde van 
deze richtlijn is ingediend, of van een 
vergunning die uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 is verleend, moet 
aanpassen vóór …*. De Commissie deelt 
het besluit van de lidstaat onverwijld mede 
aan de kennisgever/aanvrager en aan de 
andere lidstaten.

__________________ __________________

*PB: gelieve datum van inwerkingtreding 
van de Richtlijn vermeld in 
doc. ST 10972/14 in te vullen.

*PB: gelieve datum van inwerkingtreding 
van de Richtlijn vermeld in 
doc. ST 10972/14 in te vullen.

*PB: gelieve datum van inwerkingtreding 
van de Richtlijn vermeld in 
doc. ST 10972/14 in te vullen + 6 
maanden".

*PB: PB: gelieve datum van 
inwerkingtreding van de Richtlijn vermeld 
in doc. ST 10972/14 in te vullen + 6 
maanden".

Or. fr

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

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

1. Een lidstaat kan vanaf …* tot …** een 
kennisgever/aanvrager via de Commissie 
verzoeken het geografische 
toepassingsgebied van een 
kennisgeving/aanvraag die uit hoofde van 
deze richtlijn is ingediend, of van een 
vergunning die uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 is verleend, aan te 
passen vóór …*. De Commissie deelt het 
verzoek van de lidstaat onverwijld mede 
aan de kennisgever/aanvrager en aan de 
andere lidstaten.

1. Een kennisgever/aanvrager kan vanaf 
…* tot …** de Commissie of de instantie 
die de vergunning verleent, verzoeken het 
geografische toepassingsgebied van een 
kennisgeving/aanvraag die uit hoofde van 
deze richtlijn is ingediend, of van een 
vergunning die uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 is verleend, aan te 
passen vóór …*. De Commissie deelt het 
verzoek van de kennisgever/aanvrager
onverwijld mede aan de betrokken lidstaat
en aan de andere lidstaten.

__________________ __________________

*PB: gelieve datum van inwerkingtreding 
van de Richtlijn vermeld in 
doc. ST 10972/14 in te vullen.

*PB: gelieve datum van inwerkingtreding 
van de Richtlijn vermeld in 
doc. ST 10972/14 in te vullen.

*PB: PB: gelieve datum van 
inwerkingtreding van de Richtlijn vermeld 
in doc. ST 10972/14 in te vullen + 6 
maanden.".

*PB: PB: gelieve datum van 
inwerkingtreding van de Richtlijn vermeld 
in doc. ST 10972/14 in te vullen + 6 
maanden.".

Or. en

Amendement 293
Renate Sommer

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

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de aanvraag in behandeling is en 
de kennisgever/aanvrager binnen 30 dagen 
te rekenen vanaf de indiening van dit 
verzoek uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft 
ingestemd met dat verzoek, wordt het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag 
dienovereenkomstig aangepast. De 
schriftelijke toestemming krachtens deze 

2. Indien de aanvraag in behandeling is en 
de kennisgever/aanvrager binnen 30 dagen 
te rekenen vanaf de indiening van dit 
verzoek uitdrukkelijk heeft ingestemd met 
dat verzoek, wordt het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag 
dienovereenkomstig aangepast. De 
schriftelijke toestemming krachtens deze 
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richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de uitdrukkelijk of stilzwijgend door 
de kennisgever/aanvrager goedgekeurde 
kennisgeving/aanvraag.

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

Or. de

Amendement 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de aanvraag in behandeling is en 
de kennisgever/aanvrager binnen 30 dagen 
te rekenen vanaf de indiening van dit 
verzoek uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft 
ingestemd met dat verzoek, wordt het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag 
dienovereenkomstig aangepast. De 
schriftelijke toestemming krachtens deze 
richtlijn en, in voorkomend geval, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit worden uitgevaardigd 
op basis van het aangepaste 
toepassingsgebied van de uitdrukkelijk of 
stilzwijgend door de 
kennisgever/aanvrager goedgekeurde 
kennisgeving/aanvraag.

2. Indien de aanvraag in behandeling is en 
de Commissie het naar behoren aan de 
kennisgever/aanvrager meegedeelde 
verzoek van de lidstaat om aanpassing 
van het geografische toepassingsgebied
heeft goedgekeurd, wordt de aanpassing 
van kracht vóór de datum van 
inwerkingtreding van de schriftelijke 
toestemming krachtens deze richtlijn.

Or. it
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Amendement 295
Younous Omarjee

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

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de aanvraag in behandeling is 
en de kennisgever/aanvrager binnen 30 
dagen te rekenen vanaf de indiening van 
dit verzoek uitdrukkelijk of stilzwijgend 
heeft ingestemd met dat verzoek, wordt het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag 
dienovereenkomstig aangepast. De 
schriftelijke toestemming krachtens deze 
richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de uitdrukkelijk of stilzwijgend door 
de kennisgever/aanvrager goedgekeurde
kennisgeving/aanvraag.

2. Wanneer een lidstaat dit besluit neemt, 
wordt het geografische toepassingsgebied 
van de kennisgeving/aanvraag 
dienovereenkomstig aangepast. De 
schriftelijke toestemming krachtens deze 
richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig artikel 
7 en artikel 19 van Verordening (EG) nr. 
1829/2003 genomen vergunningsbesluit, 
worden gegeven op basis van het 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag.

Or. fr

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

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

Standpunt van de Raad Amendement

2. Indien de aanvraag in behandeling is en 
de kennisgever/aanvrager binnen 30 
dagen te rekenen vanaf de indiening van dit 
verzoek uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft 

2. Indien de aanvraag in behandeling is en 
de Commissie en de instantie die de 
vergunning verleent binnen 30 dagen te 
rekenen vanaf de indiening van dit verzoek 
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ingestemd met dat verzoek, wordt het 
geografische toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag 
dienovereenkomstig aangepast. De 
schriftelijke toestemming krachtens deze 
richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de uitdrukkelijk of stilzwijgend door 
de kennisgever/aanvrager goedgekeurde 
kennisgeving/aanvraag.

geen bezwaar hebben geuit tegen dat 
verzoek, wordt het geografische 
toepassingsgebied van de 
kennisgeving/aanvraag 
dienovereenkomstig aangepast. De 
schriftelijke toestemming krachtens deze 
richtlijn en, waar van toepassing, het 
overeenkomstig artikel 19 genomen 
besluit, alsmede het overeenkomstig 
artikel 7 en artikel 19 van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 genomen 
vergunningsbesluit, worden gegeven op 
basis van het aangepaste toepassingsgebied 
van de uitdrukkelijk of stilzwijgend door 
de Commissie en de instantie die de
vergunning verleent goedgekeurde 
kennisgeving/aanvraag.

Or. en

Amendement 297
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 quater – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de vergunning reeds is verleend 
en de vergunninghouder binnen 30 dagen 
vanaf de indiening van het in lid 1 van dit 
artikel bedoelde verzoek uitdrukkelijk of 
stilzwijgend met dat verzoek heeft 
ingestemd, wordt de vergunning verleend 
in de versie waarmee de 
vergunninghouder heeft ingestemd. 
Ingeval het een schriftelijke toestemming 
uit hoofde van deze richtlijn betreft, 
wijzigt de bevoegde instantie het 
geografische toepassingsgebied van de 
toestemming dienovereenkomstig in 
overeenstemming met de uitdrukkelijke of 
stilzwijgende instemming van de 
vergunninghouder en brengt zij 

Schrappen
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de Commissie, de lidstaten en de 
vergunninghouder daarvan op de hoogte 
zodra dit voltooid is. Ingeval het een 
vergunning uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 betreft, wijzigt de 
Commissie het vergunningsbesluit 
dienovereenkomstig, zonder de procedure 
van artikel 35, lid 2, van die verordening 
toe te passen. De Commissie stelt de 
lidstaten en de vergunninghouder 
daarvan in kennis.

Or. fr

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 quater – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

3. Indien de vergunning reeds is verleend 
en de vergunninghouder binnen 30 dagen 
vanaf de indiening van het in lid 1 van dit 
artikel bedoelde verzoek uitdrukkelijk of 
stilzwijgend met dat verzoek heeft
ingestemd, wordt de vergunning verleend 
in de versie waarmee de 
vergunninghouder heeft ingestemd. 
Ingeval het een schriftelijke toestemming 
uit hoofde van deze richtlijn betreft, wijzigt 
de bevoegde instantie het geografische 
toepassingsgebied van de toestemming 
dienovereenkomstig in overeenstemming 
met de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
instemming van de vergunninghouder en 
brengt zij de Commissie, de lidstaten en de 
vergunninghouder daarvan op de hoogte 
zodra dit voltooid is. Ingeval het een 
vergunning uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1829/2003 betreft, wijzigt de 
Commissie het vergunningsbesluit 
dienovereenkomstig, zonder de procedure 

3. Indien de vergunning reeds is verleend 
en de Commissie en de instantie die de 
vergunning verleent binnen 30 dagen 
vanaf de indiening van het in lid 1 van dit 
artikel bedoelde verzoek uitdrukkelijk of 
stilzwijgend met dat verzoek hebben
ingestemd, wordt de vergunning verleend 
in de versie waarmee de Commissie en de 
instantie die de vergunning verleent, 
hebben ingestemd. Ingeval het een 
schriftelijke toestemming uit hoofde van 
deze richtlijn betreft, wijzigt de bevoegde 
instantie het geografische 
toepassingsgebied van de toestemming 
dienovereenkomstig in overeenstemming 
met de uitdrukkelijke of stilzwijgende 
instemming van de Commissie en de 
instantie die de vergunning verleent en 
brengt zij de Commissie, de lidstaten en de 
vergunninghouder daarvan op de hoogte 
zodra dit voltooid is. Ingeval het een 
vergunning uit hoofde van Verordening 
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van artikel 35, lid 2, van die verordening 
toe te passen. De Commissie stelt de 
lidstaten en de vergunninghouder daarvan 
in kennis.

(EG) nr. 1829/2003 betreft, wijzigt de 
Commissie het vergunningsbesluit 
dienovereenkomstig, zonder de procedure 
van artikel 35, lid 2, van die verordening 
toe te passen. De Commissie stelt de 
lidstaten en de vergunninghouder daarvan 
in kennis.

Or. en

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

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 quater – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Indien een kennisgever/aanvrager of, 
naar het gelang van het geval, een 
vergunninghouder zich tegen een 
dergelijk verzoek verzet, is artikel 26 ter, 
leden 3 tot en met 9, van overeenkomstige 
toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 300
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 quater – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Indien een kennisgever/aanvrager of, 
naar het gelang van het geval, een 
vergunninghouder zich tegen een 
dergelijk verzoek verzet, is artikel 26 ter, 
leden 3 tot en met 9, van overeenkomstige 

4. Een kennisgever/aanvrager mag zich 
geenszins verzetten tegen het besluit van 
een lidstaat.
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toepassing.

Or. fr

Amendement 301
Renate Sommer

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 quater – lid 5 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
landbouwers die de voorheen reeds 
toegelaten ggo's telen, voldoende tijd 
krijgen om zich aan te passen en niet met 
terugwerkende kracht aansprakelijk 
gesteld kunnen worden. De maatregelen 
tot intrekking van een vergunning voor 
reeds geteelde ggo's moeten bijgevolg 
minstens 12 maanden voor het begin van 
de teeltperiode worden meegedeeld. 
Landbouwers moeten schadeloos gesteld 
worden voor reeds aangekochte genetisch 
gemodificeerde zaden die na een 
teeltverbod niet meer gebruikt mogen 
worden.

Or. de

Amendement 302
Renate Sommer

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

Standpunt van de Raad Amendement

(1 bis) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
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"Artikel 26 ter bis

Drempelwaarden voor zaaigoed

De Commissie stelt drempelwaarden voor 
de etikettering van ggo-sporen in 
conventionele zaden vast op het laagste 
niveau dat voor alle economische actoren 
haalbaar, evenredig en functioneel is."

Or. en

Amendement 303
Julie Girling

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

Standpunt van de Raad Amendement

(1 bis) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 26 ter bis

Drempelwaarden voor zaaigoed

Op basis van de conclusies van de 
Milieuraad die werden aangenomen op 4 
december 2008 zal de Commissie 
beoordelen of het nodig is om 
drempelwaarden vast te stellen waarbij de 
onvoorziene aanwezigheid van ggo-zaden 
in traditioneel zaaigoed op het etiket moet 
worden vermeld. De Commissie zorgt 
ervoor dat eventuele drempels worden 
vastgesteld op de laagste waarden die voor 
alle economische actoren haalbaar, 
evenredig en functioneel zijn en bijdragen 
tot de keuzevrijheid van de landbouwers 
en de consumenten.

De Commissie evalueert daarnaast de 
noodzaak van een harmonisatie van de 
steekproef- en analysemethoden voor niet-
toegestane ggo's die in kleine 
hoeveelheden in de zaden aanwezig zijn 
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en kijkt daarbij met name naar de 
eventuele vaststelling van een minimale 
prestatiegrens van de detectiemethoden."

Or. en

Amendement 304
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Uiterlijk 4 jaar na ….+ dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over het gebruik dat de lidstaten 
van deze richtlijn hebben gemaakt, dat 
onder meer betrekking heeft op de 
doeltreffendheid van de bepalingen op 
grond waarvan de lidstaten de teelt van ggo 
' s op hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan kunnen beperken of verbieden, 
alsook op de soepele werking van de 
interne markt. Dat verslag gaat eventueel 
vergezeld van de wetgevingsvoorstellen 
die de Commissie passend acht. De 
Commissie brengt tevens verslag uit over 
de vorderingen die zijn gemaakt met het 
verlenen van een normatieve status aan 
de aangescherpte richtsnoeren van de 
autoriteit van 2010 betreffende de 
milieurisicobeoordeling van genetisch 
gemodificeerde gewassen.

Uiterlijk 4 jaar na ….+ dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over het gebruik dat de lidstaten 
van deze richtlijn hebben gemaakt, dat 
onder meer betrekking heeft op de 
doeltreffendheid van de bepalingen op 
grond waarvan de lidstaten de teelt van ggo 
' s op hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan kunnen beperken of verbieden, 
alsook op de soepele werking van de 
interne markt. Dat verslag gaat eventueel 
vergezeld van de wetgevingsvoorstellen 
die de Commissie passend acht.

__________________ __________________

*PB: Gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
voegen.

*PB: Gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
voegen.

Or. en
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Motivering

Houdt verband met het amendement waarin de Commissie wordt gevraagd om een 
ontwerpuitvoeringsverordening voor te stellen betreffende de milieurisicobeoordeling van 
ggo's.

Amendement 305
Younous Omarjee

Standpunt van de Raad
Artikel 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Uiterlijk 4 jaar na …+ dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over het gebruik dat de lidstaten 
van deze richtlijn hebben gemaakt, dat 
onder meer betrekking heeft op de 
doeltreffendheid van de bepalingen op 
grond waarvan de lidstaten de teelt van 
ggo's op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan kunnen beperken of 
verbieden, alsook op de soepele werking 
van de interne markt. Dat verslag gaat 
eventueel vergezeld van de 
wetgevingsvoorstellen die de Commissie 
passend acht. De Commissie brengt tevens 
verslag uit over de vorderingen die zijn 
gemaakt met het verlenen van een 
normatieve status aan de aangescherpte 
richtsnoeren van de autoriteit van 2010 
betreffende de milieurisicobeoordeling van 
genetisch gemodificeerde gewassen.

Uiterlijk 4 jaar na …+ dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over het gebruik dat de lidstaten 
van deze richtlijn hebben gemaakt, dat 
onder meer betrekking heeft op de 
doeltreffendheid van de bepalingen op 
grond waarvan de lidstaten de teelt van 
ggo's op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan kunnen beperken of 
verbieden, alsook op de soepele werking 
van de interne markt. Dat verslag gaat 
eventueel vergezeld van de 
wetgevingsvoorstellen die de Commissie 
passend acht.

De Commissie verleent tevens zo snel 
mogelijk een normatieve status aan de 
aangescherpte richtsnoeren van de 
autoriteit van 2010 betreffende de 
milieurisicobeoordeling van genetisch 
gemodificeerde gewassen.

__________________ __________________

+ PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
voegen.

+ PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
voegen.
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Or. fr

Amendement 306
Gilles Pargneaux

Standpunt van de Raad
Artikel 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Uiterlijk 1 jaar na ...+ publiceert de 
Commissie een wetgevingsvoorstel om een 
normatieve waarde te verlenen aan de 
aangescherpte richtsnoeren die de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
in 2010 publiceerde betreffende de 
milieurisicobeoordeling van genetisch 
gemodificeerde gewassen.

Uiterlijk 4 jaar na …+ dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over het gebruik dat de lidstaten 
van deze richtlijn hebben gemaakt, dat 
onder meer betrekking heeft op de 
doeltreffendheid van de bepalingen op 
grond waarvan de lidstaten de teelt van 
ggo's op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan kunnen beperken of 
verbieden, alsook op de soepele werking 
van de interne markt. Dat verslag gaat 
eventueel vergezeld van de 
wetgevingsvoorstellen die de Commissie 
passend acht. De Commissie brengt tevens 
verslag uit over de vorderingen die zijn 
gemaakt met het verlenen van een 
normatieve status aan de aangescherpte 
richtsnoeren van de autoriteit van 2010 
betreffende de milieurisicobeoordeling van 
genetisch gemodificeerde gewassen.

Uiterlijk 4 jaar na ... dient de Commissie 
eveneens bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in over het gebruik dat de 
lidstaten van deze richtlijn hebben 
gemaakt, dat onder meer betrekking heeft 
op de doeltreffendheid van de bepalingen 
op grond waarvan de lidstaten de teelt van 
ggo's op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan kunnen beperken of 
verbieden, alsook op de soepele werking 
van de interne markt. Dat verslag gaat 
eventueel vergezeld van de 
wetgevingsvoorstellen die de Commissie 
passend acht. De Commissie brengt tevens 
verslag uit over de vorderingen die zijn 
gemaakt met het verlenen van een 
normatieve status aan de aangescherpte 
richtsnoeren van de autoriteit van 2010 
betreffende de milieurisicobeoordeling van 
genetisch gemodificeerde gewassen.

__________________ __________________
+ PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
voegen.

+ PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
voegen.

Or. fr
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Motivering

Dit amendement is bedoeld om de beoordelingsprocedures voor ggo's te verscherpen. De 
EFSA heeft de richtsnoeren bijgewerkt en heeft in november 2010 een herzien document 
gepubliceerd. Toch heeft de Commissie nog altijd geen ontwerp voorgesteld om normatieve 
waarde te verlenen aan deze bepalingen. Daarom geeft dit amendement de Commissie één 
jaar de tijd om de richtsnoeren aan bijlage II van de Richtlijn 2001/18/EG aan te passen.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Uiterlijk 4 jaar na …+ dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over het gebruik dat de lidstaten 
van deze richtlijn hebben gemaakt, dat 
onder meer betrekking heeft op de 
doeltreffendheid van de bepalingen op 
grond waarvan de lidstaten de teelt van 
ggo's op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan kunnen beperken of 
verbieden, alsook op de soepele werking 
van de interne markt. Dat verslag gaat 
eventueel vergezeld van de 
wetgevingsvoorstellen die de Commissie 
passend acht. De Commissie brengt tevens
verslag uit over de vorderingen die zijn 
gemaakt met het verlenen van een 
normatieve status aan de aangescherpte 
richtsnoeren van de autoriteit van 2010 
betreffende de milieurisicobeoordeling 
van genetisch gemodificeerde gewassen.

Uiterlijk 4 jaar na …+ dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over het gebruik dat de lidstaten 
van deze richtlijn hebben gemaakt, dat 
onder meer betrekking heeft op de 
doeltreffendheid van de bepalingen op 
grond waarvan de lidstaten de teelt van 
ggo's op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan kunnen beperken of 
verbieden, alsook op de soepele werking 
van de interne markt. Dat verslag gaat 
eventueel vergezeld van de 
wetgevingsvoorstellen die de Commissie 
passend acht. In tussentijd vraagt de 
Commissie de EFSA om haar 
beoordelingsmechanisme te wijzigen. De 
in 2010 gepubliceerde richtsnoeren 
moeten worden herzien op basis van de 
studie naar gecombineerde ggo's of 
cumulatieve modificaties bij dieren. 
Bovendien moeten de studies over een 
veel langere periode en bij een veel groter 
aantal dieren worden uitgevoerd.

__________________ __________________
+ PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
voegen.

+ PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
voegen.

Or. fr
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Motivering

Een overgrote meerderheid van alle ggo-gewassen (71 % voor tarwe en 2/3 voor katoen in de 
VS) zijn ggo-gewassen met meerdere gemodificeerde eigenschappen (cumulatieve 
modificaties of gecombineerde ggo's). Daarom moeten deze dringend worden beoordeeld en 
moeten de praktijken van de EFSA worden aangepast.

Amendement 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Standpunt van de Raad
Artikel 2 

Standpunt van de Raad Amendement

Uiterlijk 4 jaar na …+ dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over het gebruik dat de lidstaten 
van deze richtlijn hebben gemaakt, dat 
onder meer betrekking heeft op de 
doeltreffendheid van de bepalingen op 
grond waarvan de lidstaten de teelt van 
ggo's op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan kunnen beperken of 
verbieden, alsook op de soepele werking 
van de interne markt. Dat verslag gaat 
eventueel vergezeld van de 
wetgevingsvoorstellen die de Commissie 
passend acht. De Commissie brengt tevens 
verslag uit over de vorderingen die zijn 
gemaakt met het verlenen van een 
normatieve status aan de aangescherpte
richtsnoeren van de autoriteit van 2010 
betreffende de milieurisicobeoordeling 
van genetisch gemodificeerde gewassen.

Uiterlijk 4 jaar na ...+ dient de Commissie 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over het gebruik dat de lidstaten 
van deze richtlijn hebben gemaakt, dat 
onder meer betrekking heeft op de 
doeltreffendheid van de bepalingen op 
grond waarvan de lidstaten de teelt van 
ggo's op hun gehele grondgebied of een 
deel daarvan kunnen beperken of 
verbieden, alsook op de soepele werking 
van de interne markt. Uiterlijk 1 jaar na 
...+ dient de Commissie bij het Europees 
Parlement en de Raad een wetgevend 
voorstel in om bijlage II van de Richtlijn 
2001/18/EG in overeenstemming te 
brengen met de nieuwe richtsnoeren van 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid betreffende de 
risicobeoordeling van ggo's.

__________________ __________________
+ PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
voegen.

+ PB: gelieve de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
voegen.

Or. fr

Amendement 309
Bart Staes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 2 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 2 bis

De Commissie stelt uiterlijk op ...+ een 
ontwerpuitvoeringsverordening 
betreffende de milieurisicobeoordeling 
van ggo's voor. Die 
uitvoeringsverordening moet er onder 
meer voor zorgen dat de volgende punten 
naar behoren in aanmerking worden 
genomen in de milieurisicobeoordeling:

- de directe en indirecte milieueffecten 
van genetisch gemodificeerde gewassen 
op de lange termijn;

- de potentiële effecten op niet-
doelorganismen;

- de verschillende kenmerken van de 
milieus waarin wordt geïntroduceerd en 
de geografische gebieden waarin 
genetisch gemodificeerde gewassen 
mogen worden geteeld;

- pesticideresistentie van schadelijke 
organismen of onkruid;

- de potentiële milieugevolgen van 
veranderingen in het gebruik van 
onkruidbestrijdingsmiddelen in verband 
met genetisch gemodificeerde gewassen 
die hiervoor tolerant zijn.

Er moet tevens voor worden gezorgd dat 
in de milieurisicobeoordeling voldoende 
aandacht wordt geschonken aan 
wetenschappelijke onzekerheid en 
uiteenlopende interpretaties van 
wetenschappelijke gegevens.

__________________

 PB: gelieve de datum in te voegen: zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.
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Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat de "opt-out"-optie van de lidstaten gepaard 
gaat met een verbeterde, geharmoniseerde risicobeoordeling. Het EFSA-richtsnoer inzake de 
milieurisicobeoordeling van ggo's werd al in 2010 voorgesteld, samen met een advies om de 
evaluatie van de potentiële effecten van genetisch gemodificeerde planten op niet-
doelorganismen aan te pakken. De Commissie heeft zich ertoe verbonden een 
uitvoeringsverordening voor te stellen, die vervolgens als uitgangspunt zou kunnen dienen
voor aanvragers bij het indienen van aanvragen voor ggo-vergunningen en voor de 
risicobeoordelaars. Er is sindsdien evenwel niets ondernomen.

Amendement 310
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 2 ter (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 2 ter

De Commissie legt uiterlijk op ...+ een 
verslag voor aan het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de 
tenuitvoerlegging van artikel 26 bis van 
Richtlijn 2001/18/EG.. Dat verslag moet 
specifieke aanbevelingen voor de lidstaten 
bevatten en kan in voorkomend geval 
gecombineerd worden met een 
wetgevingsvoorstel.

__________________

*PB: gelieve de datum in te voegen: drie 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 311
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Standpunt van de Raad
Artikel 2 quater (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 2 quater

Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op […] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie hiervan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen naar 
de onderhavige richtlijn verwezen of 
wordt hiernaar verwezen bij de officiële 
bekendmaking van die bepalingen. De 
regels voor deze verwijzing worden 
vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
nationaal recht mee die zij op het onder 
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

__________________

 PB: gelieve de datum in te voegen: 12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Aangezien er in deze richtlijn bindende voorschriften zijn vastgelegd, bijvoorbeeld ten 
aanzien van co-existentie en aansprakelijkheid, is een omzettingsclausule noodzakelijk.

Amendement 312
Bart Staes
namens de Verts/ALE-Fractie

Standpunt van de Raad
Artikel 2 quinquies (nieuw)
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Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 7 – lid 3, artikel 19 – lid 3, artikel 35 – lid 3

Standpunt van de Raad Amendement

Artikel 2 quinquies

Verordening (EG) nr. 1829/2003 wordt 
als volgt gewijzigd:

(1) In de artikelen 7, lid 3, en 19, lid 3, 
wordt de verwijzing naar artikel 35, lid 2, 
vervangen door een verwijzing naar 
artikel 35, lid 3.

(2) In artikel 35, lid 3, worden de 
volgende woorden toegevoegd: 

"In afwijking van de leden 3 en 4 van 
artikel 5 bis wordt evenwel geen 
ontwerpmaatregel aangenomen waarbij 
een ggo wordt toegestaan als de Raad 
geen positief advies heeft afgegeven."

Or. en

Motivering

De heer Juncker heeft heel duidelijk gezegd dat hij het besluitvormingsproces inzake ggo-
vergunningen dringend wil democratiseren. Het huidige voorstel biedt de gelegenheid om dat 
probleem meteen aan te pakken. Tot de wetgeving inzake ggo's in overeenstemming is 
gebracht met het Verdrag, kan dit snel worden opgelost door de verwijzing naar de 
regelgevingsprocedures te vervangen door een verwijzing naar de regelgevingsprocedure met 
toetsing, voor zover dit wordt aangevuld met een bepaling om de procedure democratischer te 
maken.

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

Standpunt van de Raad
Artikel 3

Standpunt van de Raad Amendement

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. De lidstaten zetten de 
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Europese Unie. inhoud van deze richtlijn binnen 6 
maanden na de inwerkingtreding ervan 
om door hun nationale wetgeving tot 
omzetting van Richtlijn 2001/18/EG te 
amenderen.

Or. en

Motivering

Hoewel het in het belang is van de lidstaten die de teelt willen verbieden om deze richtlijn om 
te zetten, aangezien ten minste een van de rechtsgrondslagen artikel 114 is, zou het verstandig 
zijn om een termijn te vermelden waarbinnen de lidstaten deze richtlijn moeten omzetten in 
nationale wetgeving, met het oog op een betere harmonisatie in de gehele EU.

Amendement 314
Julie Girling, Jan Huitema

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Bijlage I bis – deel 2 – alinea 1 

Bestaande tekst Amendement

(1 bis) In bijlage I bis, deel 2, wordt het 
eerste lid als volgt gelezen: 

In artikel 2, punt 2, onder b), bedoelde 
technieken die niet worden geacht tot 
genetische modificatie te leiden, mits 
daarbij geen 
recombinantnucleïnezuurmoleculen of 
genetisch gemodificeerde organismen 
worden gebruikt die zijn vervaardigd met 
behulp van andere technieken/methoden 
dan in bijlage I B worden uitgesloten:

In artikel 2, punt 2, onder b), bedoelde 
technieken die niet worden geacht tot 
genetische modificatie te leiden, mits 
daarbij geen 
recombinantnucleïnezuurmoleculen of 
genetisch gemodificeerde organismen 
worden gebruikt die zijn vervaardigd met 
behulp van andere technieken/methoden 
dan in bijlage I B worden uitgesloten:

(1) in-vitrofertilisatie; (1) in-vitrofertilisatie;

(2) natuurlijke processen, als conjugatie, 
transductie of transformatie;

(2) natuurlijke processen, als conjugatie, 
transductie of transformatie;

(3) polyploïdie-inductie. (3) polyploïdie-inductie.

(4) cisgenese

Or. en
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Motivering

In zijn wetenschappelijke advies inzake de veiligheidsbeoordeling van met cisgenese en 
intragenese veredelde planten ("Scientific opinion addressing the safety assessment of plants 
developed through cisgenesis and intragenesis"), concludeerde het EFSA-panel voor 
genetisch gemodificeerde organismen dat "gelijksoortige risico's geassocieerd kunnen 
worden met planten die veredeld zijn met cisgenese en traditionele veredelingstechnieken, 
terwijl nieuwe risico's geassocieerd kunnen zijn met intragene en transgene planten". Het is 
dan ook niet passend dat cisgene planten onder deze richtlijn zouden vallen.


