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Ändringsförslag 191
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse med 
en medlemsstats begäran enligt punkt 1 i 
denna artikel får den medlemsstaten anta 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen inom hela eller 
delar av sitt territorium när den har 
godkänts eller i enlighet med del C i detta 
direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning att 
dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på tvingande skäl som rör

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse med 
en medlemsstats begäran enligt punkt 1 i 
denna artikel får den medlemsstaten anta 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen inom hela eller 
delar av sitt territorium när den har 
godkänts eller i enlighet med del C i detta 
direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning att 
dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på strikt vetenskapliga skäl.

Or. en

Ändringsförslag 192
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse med 

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse med 
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en medlemsstats begäran enligt punkt 1 i 
denna artikel får den medlemsstaten anta 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen inom hela eller 
delar av sitt territorium när den har 
godkänts eller i enlighet med del C i detta 
direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning att 
dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på tvingande skäl som rör

en medlemsstats begäran enligt punkt 1 i 
denna artikel får den medlemsstaten anta 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen inom hela eller 
delar av sitt territorium när den har 
godkänts eller i enlighet med del C i detta 
direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning att 
dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten och 
unionens internationella åtaganden, att 
de är motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på tvingande skäl.

Or. en

Ändringsförslag 193
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse 
med en medlemsstats begäran enligt 
punkt 1 i denna artikel får den 
medlemsstaten anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen inom 
hela eller delar av sitt territorium när den 
har godkänts eller i enlighet med del C i 
detta direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning att 
dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 

Medlemsstater som agerar som 
riskhanterare får anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av en viss 
genetiskt modifierad organism eller 
grupper av genetiskt modifierade 
organismer fastställda utifrån gröda eller 
egenskaper, eller av alla genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sitt territorium efter godkännande
i enlighet med del C i detta direktiv eller 
med förordning (EG) nr 1829/2003, under 
förutsättning att dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på skäl som rör
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på tvingande skäl som rör

Or. en

Ändringsförslag 194
Valentinas Mazuronis

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse 
med en medlemsstats begäran enligt 
punkt 1 i denna artikel får den 
medlemsstaten anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen inom 
hela eller delar av sitt territorium när den 
har godkänts eller i enlighet med del C i 
detta direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning att 
dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på tvingande skäl som rör

Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får en medlemsstat, efter att 
riskbedömningen har gjorts enligt detta
direktiv eller förordning 
(EG) nr 1829/2003, anta bestämmelser 
som begränsar eller förbjuder odling av en 
genetiskt modifierad organism eller 
grupper av genetiskt modifierade 
organismer fastställda utifrån gröda eller 
egenskaper, eller av alla genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sitt territorium efter godkännande
eller i enlighet med del C i detta direktiv 
eller med förordning (EG) nr 1829/2003, 
under förutsättning att dessa bestämmelser 
står i överensstämmelse med unionsrätten, 
är motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på tvingande skäl som rör

Or. en

Ändringsförslag 195
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse 
med en medlemsstats begäran enligt 
punkt 1 i denna artikel får den 
medlemsstaten anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen inom 
hela eller delar av sitt territorium när den 
har godkänts eller i enlighet med del C i 
detta direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning att 
dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på tvingande skäl som rör

Efter att riskbedömningen har gjorts 
enligt detta direktiv eller förordning 
(EG) nr 1829/2003 får en medlemsstat 
som agerar som riskhanterare anta 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av en genetiskt
modifierad organism eller grupper av 
genetiskt modifierade organismer 
fastställda utifrån gröda eller egenskaper, 
eller av alla genetiskt modifierade 
organismer inom hela eller delar av sitt 
territorium efter godkännande eller i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
med förordning (EG) nr 1829/2003, under 
förutsättning att dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på tvingande skäl som rör

Or. en

Ändringsförslag 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse 
med en medlemsstats begäran enligt 
punkt 1 i denna artikel får den 
medlemsstaten anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen inom 
hela eller delar av sitt territorium när den
har godkänts eller i enlighet med del C i 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får en medlemsstat, efter att ha 
gjort en riskbedömning i enlighet med 
detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och som ansvarig för 
riskhanteringen, anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av en 
genetiskt modifierad organism eller en 
grupp av genetiskt modifierade 
organismer fastställda utifrån gröda eller 
egenskaper eller av alla genetiskt 
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detta direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning att 
dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på tvingande skäl som rör

modifierade organismer inom hela eller 
delar av sitt territorium, när de har 
godkänts i enlighet med del C i detta 
direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning att 
dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på tvingande skäl som rör

Or. it

Ändringsförslag 197
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse 
med en medlemsstats begäran enligt
punkt 1 i denna artikel får den 
medlemsstaten anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen inom 
hela eller delar av sitt territorium när den 
har godkänts eller i enlighet med del C i 
detta direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning 
att dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande samt att de grundas 
på tvingande skäl som rör

Utan att det påverkar punkt 1 i denna 
artikel får en medlemsstat anta 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av den genetiskt 
modifierade organismen inom hela eller 
delar av sitt territorium när den har 
godkänts i enlighet med del C i detta 
direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003.

Dessa bestämmelser, som ska bedömas av 
medlemsstaterna, kan avse miljöpolitiska 
eller jordbrukspolitiska mål eller andra 
tvingande skäl såsom fysisk planering, 
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markanvändning, socioekonomiska 
effekter, samexistens och allmän ordning.

Or. fr

Ändringsförslag 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo och Marco Affronte

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse 
med en medlemsstats begäran enligt 
punkt 1 i denna artikel får den 
medlemsstaten anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen inom 
hela eller delar av sitt territorium när den 
har godkänts eller i enlighet med del C i 
detta direktiv eller med förordning (EG) 
nr 1829/2003, under förutsättning att dessa 
bestämmelser står i överensstämmelse med 
unionsrätten, är motiverade, proportionella 
och icke-diskriminerande samt att de 
grundas på tvingande skäl som rör

En medlemsstat får anta bestämmelser 
som begränsar eller förbjuder odling av 
den genetiskt modifierade organismen 
inom hela eller delar av sitt territorium när 
den har godkänts i enlighet med del C i 
detta direktiv eller med förordning 
(EG) nr 1829/2003, under förutsättning att 
dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och 
icke-diskriminerande. Nationella, 
regionala eller lokala förbud mot odling 
av en viss genetiskt modifierad organism 
kan antas om de grundas på bland annat
skäl som rör

Or. en

Ändringsförslag 199
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
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Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse 
med en medlemsstats begäran enligt 
punkt 1 i denna artikel får den 
medlemsstaten anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen inom 
hela eller delar av sitt territorium när den 
har godkänts eller i enlighet med del C i 
detta direktiv eller med förordning (EG) 
nr 1829/2003, under förutsättning att dessa 
bestämmelser står i överensstämmelse med 
unionsrätten, är motiverade, proportionella 
och icke-diskriminerande samt att de
grundas på tvingande skäl som rör

Efter att riskbedömningen har gjorts 
enligt detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 får en medlemsstat som 
agerar som riskhanterare anta 
bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odling av en genetiskt 
modifierad organism eller grupper av 
genetiskt modifierade organismer 
fastställda utifrån gröda eller egenskaper, 
eller av alla genetiskt modifierade 
organismer inom hela eller delar av sitt 
territorium efter godkännande i enlighet 
med del C i detta direktiv eller med 
förordning (EG) nr 1829/2003, under
förutsättning att dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, icke-diskriminerande och 
grundas på skäl som rör

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innehåller de formuleringar som föreslagits av föredraganden, men 
hänvisningen till ”fas I” stryks. Dessutom stryks ordet ”proportionell” eftersom 
bestämmelsernas proportionalitet måste bedömas utifrån nationell lag. Det finns därför inget 
behov av harmonisering (subsidiaritetsprincipen). Enligt ändringsförslaget utgår dessutom 
ordet ”tvingande”, eftersom det är ett subjektivt begrepp som inte behövs här.

Ändringsförslag 200
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led a
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003,

a) andra miljöpolitiska mål som hänger 
samman med miljöeffekter som kan 
uppstå vid avsiktlig utsättning eller 
utsläppande på marknaden av genetiskt 
modifierade organismer och som 
kompletterar de effekter som granskats i 
samband med den vetenskapliga 
riskbedömning som genomförts i enlighet 
med detta direktiv och förordning 
(EG) nr 1829/2003; dessa skäl får bland 
annat avse

– förebyggande av herbicidresistens hos 
ogräs eller skadedjur,

– förebyggande av en ökad användning av 
herbicider på grund av odling av genetiskt 
modifierade organismer,

– en genetiskt modifierad växtsorts 
invasivitet eller persistens eller risken för 
korsningar med inhemskt odlade eller 
vilda växter,

– förebyggande av negativa konsekvenser 
för den lokala miljön orsakade av 
förändrade jordbruksmetoder som är 
kopplade till odling av genetiskt 
modifierade organismer,

– bevarande av den lokala biologiska 
mångfalden, inbegripet vissa livsmiljöer 
och ekosystem, eller av vissa typer av 
särdrag i naturen och landskapet samt 
specifika ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster,

– avsaknad av eller brist på korrekta 
uppgifter om de potentiella negativa 
effekterna av utsättningen av genetiskt 
modifierade organismer på den lokala 
eller regionala miljön i en medlemsstat, 
inbegripet på den biologiska mångfalden,

– vetenskaplig osäkerhet kring något av 
de skäl som anges ovan, dvs. motstridiga 
bevis eller avsaknad av tillräcklig 
forskning,
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Or. en

Motivering

Begreppet ”utsättning på marknaden” hade redan inkluderats i COM-förslaget. Miljöeffekter 
kan också uppkomma genom handel med och transport av utsäde. Därför måste även detta 
beaktas. ”Vetenskaplig osäkerhet” läggs till eftersom denna formulering medger 
försiktighetsåtgärder inom ramen för WTO:s SPS-avtal. I den allmänna 
livsmedelslagstiftningen anges dessutom att om det föreligger risk för liv eller hälsa, men 
forskningsläget är osäkert, erbjuder försiktighetsprincipen en mekanism för att fastställa 
riskhanteringsåtgärder.

Ändringsförslag 201
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 202
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 203
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003,

a) miljökonsekvenser som kan uppstå vid 
avsiktlig utsättning eller utsläppande på 
marknaden av genetiskt modifierade 
organismer, utöver de miljökonsekvenser 
som granskats vid den bedömning av 
negativa miljökonsekvenser som 
genomförts i enlighet med del C i detta 
direktiv; dessa skäl får bland annat avse

– förebyggande av herbicidresistens hos 
ogräs eller skadedjur,

– en genetiskt modifierad växtsorts 
invasivitet eller persistens eller risken för 
korsningar med inhemska odlade eller 
vilda växter,

– förebyggande av negativa konsekvenser 
för den lokala miljön orsakade av 
förändrade jordbruksmetoder som är 
kopplade till odling av genetiskt 
modifierade organismer,

– bibehållande och utveckling av 
jordbruksmetoder med bättre potential att 
förena produktion med hållbara 
ekosystem,

– bevarande av den lokala biologiska 
mångfalden, inbegripet vissa livsmiljöer 
och ekosystem, eller av vissa typer av 
särdrag i naturen och landskapet samt 
specifika ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster,

– avsaknad av eller brist på korrekta 
uppgifter om de potentiella negativa 
effekterna av utsättningen av genetiskt 
modifierade organismer på den lokala 
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eller regionala miljön i en medlemsstat, 
inbegripet på den biologiska mångfalden,

Or. en

Ändringsförslag 204
Paul Brannen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003,

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003 och 
som bygger på empiriska bevis som kan 
uppkomma genom odling av genetiskt 
modifierade organismer såsom 
herbicidresistens eller förlust av biologisk 
mångfald,

Or. en

Motivering

För att inte strida mot en bedömning som i vederbörlig ordning utförts av Efsa måste de skäl
för att tillämpa undantagsbestämmelser som anges av en medlemsstat grundas på starka 
vetenskapliga bevis och beakta vissa sannolika miljöeffekter av genetiskt modifierade 
organismer såsom de som resulterar i en ökad herbicidresistens eller förlust av biologisk 
mångfald.

Ändringsförslag 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led a
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003,

a) helt andra miljöpolitiska mål än de 
faktorer som redan bedöms i enlighet med 
detta direktiv och förordning (EG) 
nr 1829/2003 av myndigheten,

Or. fr

Motivering

För att inte försvaga godkännandeförfarandet och den centrala roll som Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet har, bör man undvika att medlemsstaterna kan åberopa 
miljöpolitiska skäl som redan har bedömts av nämnda myndighet för att motivera ett 
odlingsförbud. 

Ändringsförslag 206
Valentinas Mazuronis

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003,

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003; dessa 
skäl får bland annat avse

– förebyggande av herbicidresistens hos 
ogräs eller skadedjur,

– en genetiskt modifierad växtsorts 
invasivitet eller persistens eller risken för 
korsningar med inhemskt odlade eller 
vilda växter,

– förebyggande av negativa konsekvenser 
för den lokala miljön orsakade av 
förändrade jordbruksmetoder som är 
kopplade till odling av genetiskt 
modifierade organismer,

– bevarande av den lokala biologiska 
mångfalden, inbegripet vissa livsmiljöer 
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och ekosystem, eller av vissa typer av 
särdrag i naturen och landskapet samt 
specifika ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster,

– avsaknad av eller brist på korrekta 
uppgifter om de potentiella negativa 
effekterna av utsättningen av genetiskt 
modifierade organismer på den lokala 
eller regionala miljön i en medlemsstat, 
inbegripet på den biologiska mångfalden,

Or. en

Ändringsförslag 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003,

a) andra miljöpolitiska mål som hänger 
samman med miljöeffekter som kan 
uppstå vid odling av genetiskt modifierade 
organismer och som kompletterar de 
effekter som granskats i samband med 
den vetenskapliga riskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller med förordning (EG) nr 1829/2003;
dessa skäl får bland annat avse

– förebyggande av resistens mot 
bekämpningsmedel hos ogräs eller 
skadedjur,

– en genetiskt modifierad växtsorts 
invasivitet eller persistens eller risken för 
korsningar med inhemska odlade eller 
vilda växter,

– förebyggande av negativa konsekvenser 
för den lokala miljön orsakade av 
förändrade jordbruksmetoder som är 
kopplade till odling av genetiskt 
modifierade organismer,
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– bevarande av den lokala biologiska 
mångfalden, inbegripet vissa livsmiljöer 
och ekosystem, eller av vissa typer av 
särdrag i naturen och landskapet samt 
specifika ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster,

– avsaknad av eller brist på korrekta 
uppgifter om de potentiella negativa 
effekterna av utsättningen av genetiskt 
modifierade organismer på den lokala 
eller regionala miljön i en medlemsstat, 
inbegripet på den biologiska mångfalden,

– skydd av bin,

Or. it

Ändringsförslag 208
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) fysisk planering, utgår

Or. en

Ändringsförslag 209
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) markanvändning, utgår

Or. en
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Ändringsförslag 210
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) socioekonomiska effekter, utgår

Or. en

Ändringsförslag 211
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) socioekonomiska effekter, d) socioekonomiska effekter; dessa skäl 
får bland annat avse

– det faktum att det är omöjligt att vidta 
samexistensåtgärder eller att detta medför 
höga kostnader eller att det är omöjlighet 
att tillämpa samexistensåtgärder på grund 
av specifika geografiska förhållanden, 

– behov av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald,

– behov av att trygga utsädets renhet, eller

Or. en

Ändringsförslag 212
Valentinas Mazuronis
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) socioekonomiska effekter, d) socioekonomiska effekter, såsom det 
faktum att samexistensåtgärder är 
praktiskt ogenomförbara eller medför 
höga kostnader eller är omöjliga att 
tillämpa på grund av specifika 
geografiska förhållanden, exempelvis små 
öar eller bergsområden,

Or. en

Ändringsförslag 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led d

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) socioekonomiska effekter, d) socioekonomiska effekter såsom det 
faktum att samexistensåtgärder är 
praktiskt ogenomförbara eller medför 
höga kostnader eller är omöjliga att 
tillämpa på grund av specifika 
geografiska förhållanden, exempelvis små 
öar eller bergsområden,

Or. it

Ändringsförslag 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir och Herbert Dorfmann

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led d
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

d) socioekonomiska effekter, d) socioekonomiska effekter, såsom det 
faktum att samexistensåtgärder är 
praktiskt ogenomförbara eller medför 
höga kostnader på grund av specifika 
geografiska förhållanden, exempelvis små 
öar eller bergsområden,

Or. en

Ändringsförslag 215
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led e

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

e) undvikande av förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 26a,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 216
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led e

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

e) undvikande av förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 26a,

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led e

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

e) undvikande av förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 26a,

e) undvikande av förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter,

Or. it

Ändringsförslag 218
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led f

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

f) jordbrukspolitiska mål, utgår

Or. en

Ändringsförslag 219
Elisabeth Köstinger

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led f
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

f) jordbrukspolitiska mål, f) jordbrukspolitiska mål, bland annat 
behovet av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald, 
underhåll och utveckling av 
jordbruksmetoder med bättre potential att 
förena produktion med hållbara
ekosystem och behovet av att trygga 
utsädets renhet,

Or. en

Ändringsförslag 220
Valentinas Mazuronis

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led f

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

f) jordbrukspolitiska mål, f) jordbrukspolitiska mål; dessa skäl får 
bland annat avse

– behov av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald,

– bibehållande och utveckling av 
jordbruksmetoder med bättre potential att 
förena produktion med hållbara 
ekosystem,

– behov av att trygga utsädets renhet,

Or. en

Ändringsförslag 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led f
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

f) jordbrukspolitiska mål, f) jordbrukspolitiska mål; dessa skäl får 
bland annat avse

– behov av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald,

– bibehållande och utveckling av 
jordbruksmetoder med bättre potential att 
förena produktion med hållbara 
ekosystem,

– behov av att trygga utsädets renhet,

Or. it

Ändringsförslag 222
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led g

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

g) allmän ordning. utgår

Or. en

Ändringsförslag 223
Valentinas Mazuronis

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led g

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

g) allmän ordning. utgår

Or. en
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Ändringsförslag 224
Renate Sommer

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led g

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

g) allmän ordning. utgår

Or. de

Ändringsförslag 225
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led g

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

g) jordbrukspolitiska mål, g) jordbrukspolitiska mål; dessa skäl får 
bland annat avse

– behov av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald,

– behov av att skydda ekologiska och/eller 
traditionella småskaliga 
jordbruksstrukturer,

– behov av att bevara ett kulturarv knutet 
till hållbara metoder,

– bibehållande och utveckling av 
jordbruksmetoder med bättre potential att 
förena produktion med långsiktigt 
hållbara ekosystem,

– behov av att trygga utsädets renhet,

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag grundas på äf. 24 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 226
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led ga (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ga) allmänna opinionen

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundas på äf. 24 i förslaget till rekommendation.

Ändringsförslag 227
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led ga (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ga) övriga legitima faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 228
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
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Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26 – punkt 3 – stycke 1 – led ga (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ga) eller övriga legitima faktorer om de 
faktorerna inte har beaktats som ett led i 
harmoniseringsförfarandet enligt del C i 
detta direktiv, eller på grund av rådande 
vetenskaplig osäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led ga (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ga) Skydda små och medelstora jordbruk 
som inte använder patenterat utsäde.

Or. pt

Ändringsförslag 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led gb (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

gb) Värna om de traditionella 
yrkesodlarnas rätt att slippa få sina 
odlingar kontaminerade och 
konsumenternas rätt att välja mellan 
genetiskt modifierade och inte genetiskt 
modifierade organismer.
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Or. pt

Ändringsförslag 231
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led gb (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

gb) allmän moral, inklusive etiska eller 
filosofiska frågor.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag grundas på äf. 24 i förslaget till rekommendation.

Ändringsförslag 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 1 – led gc (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

gc) Ge medlemsstaterna rätt att upprätta 
områden fria från genetiskt modifierad 
odling, för att kunna behålla sina 
produkter och traditionella och biologiska
odlingsformer.

Or. pt

Ändringsförslag 233
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen



AM\1037669SV.doc 27/86 PE541.301v01-00

SV

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i 
strid med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, sedan 
resultaten av den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003 har 
beaktats.

Or. en

Motivering

Bygger på ändringsförslag 24 i förslaget till rekommendation. Åberopandet av skäl bör inte 
begränsas i onödan.

Ändringsförslag 234
Marijana Petir

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra beroende på de 
särskilda förhållandena i den medlemsstat, 
den region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
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med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

eller förordning (EG) nr 1829/2003.

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.

Ändringsförslag 235
Daciana Octavia Sârbu

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra beroende på de 
särskilda förhållandena i den medlemsstat, 
den region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Or. en
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Ändringsförslag 236
Christofer Fjellner

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med 
undantag för skälet i led g som inte kan 
åberopas enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i 
strid med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 237
Renate Sommer

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, beroende på de 
särskilda förhållandena i den medlemsstat, 
den region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.
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Or. de

Ändringsförslag 238
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i 
strid med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt.

Or. en

Ändringsförslag 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som aldrig kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
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med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Or. fr

Motivering

Ett odlingsförbud kan inte enbart motiveras med ett hot mot den allmänna ordningen. Skälet 
bör således vara väl avgränsat.

Ändringsförslag 240
Valentinas Mazuronis

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra beroende på de 
särskilda förhållandena i den medlemsstat, 
den region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Or. en

Ändringsförslag 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, beroende på de 
särskilda förhållandena i den medlemsstat, 
den region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Or. it

Motivering

För att garantera en större juridisk hållbarhet och rättssäkerhet i de skäl som 
medlemsstaterna kan åberopa för att begränsa och/eller förbjuda odling av en eller flera 
genetiskt modifierade organismer på det egna territoriet, anses det vara nödvändigt att 
införliva denna förteckning och återinföra det som Europaparlamentet antog och rådet 
föreslog vid första behandlingen.

Ändringsförslag 242
Daciana Octavia Sârbu

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra beroende på de 
särskilda förhållandena i den medlemsstat, 
den region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.
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eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Or. en

Ändringsförslag 243
Tonino Picula

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra beroende på de 
särskilda förhållandena i den medlemsstat, 
den region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas och med 
respekt för deras åtagande att vara fria 
från genetiskt modifierade organismer, 
men de får inte under några omständigheter 
stå i strid med den miljöriskbedömning 
som genomförts i enlighet med detta 
direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003.

Or. en

Ändringsförslag 244
Sirpa Pietikäinen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Bestämmelserna bör vara vederbörligen 
motiverade av vetenskapliga skäl eller av 
skäl som rör andra legitima faktorer som 
kan uppstå vid avsiktlig utsättning eller 
utsläppande på marknaden av genetiskt 
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modifierade organismer.

Or. en

Ändringsförslag 245
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 
tillämpningsområdet för dess 
anmälan/ansökan i överensstämmelse 
med en medlemsstats begäran enligt 
punkt 1 i denna artikel får den 
medlemsstaten anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen inom 
hela eller delar av sitt territorium när den
har godkänts eller i enlighet med del C i 
detta direktiv eller med förordning (EG) 
nr 1829/2003, under förutsättning att dessa 
bestämmelser står i överensstämmelse med 
unionsrätten, är motiverade, proportionella 
och icke-diskriminerande samt att de 
grundas på tvingande skäl som rör

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får en medlemsstat, efter att 
riskbedömningen har gjorts enligt detta 
direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och i egenskap av 
riskhanterare anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av en 
genetiskt modifierad organism eller 
grupper av genetiskt modifierade 
organismer fastställda utifrån gröda eller 
egenskaper, eller av alla genetiskt 
modifierade organismer inom hela eller 
delar av sitt territorium när de har godkänts 
i enlighet med del C i detta direktiv eller 
med förordning (EG) nr 1829/2003, under 
förutsättning att dessa bestämmelser står 
i överensstämmelse med unionsrätten, är 
motiverade, proportionella och icke-
diskriminerande samt att de grundas på 
tvingande skäl som rör

a) andra miljöpolitiska mål än de faktorer 
som bedöms i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003,

a) andra miljöpolitiska mål som hänger 
samman med miljöeffekter som kan 
uppstå vid odling av genetiskt modifierade 
organismer och som kompletterar de 
effekter som granskats i samband med 
den vetenskapliga riskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
och förordning (EG) nr 1829/2003; dessa 
skäl kan utgöras av

– förebyggande av resistens mot 
bekämpningsmedel hos ogräs eller 
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skadedjur,

– en genetiskt modifierad växtsorts 
invasivitet eller persistens eller risken för 
korsningar med inhemskt odlade eller 
vilda växter,

– förebyggande av negativa konsekvenser 
för den lokala miljön orsakade av 
förändrade jordbruksmetoder som är 
kopplade till odling av genetiskt 
modifierade organismer,

– bevarande av den lokala biologiska 
mångfalden, inbegripet vissa livsmiljöer 
och ekosystem, eller av vissa typer av
särdrag i naturen och landskapet samt 
specifika ekosystemfunktioner och 
ekosystemtjänster,

– avsaknad av eller brist på korrekta 
uppgifter om de potentiella negativa 
effekterna av utsättningen av genetiskt 
modifierade organismer på den lokala 
eller regionala miljön i en medlemsstat, 
inbegripet på den biologiska mångfalden,

b) fysisk planering, b) fysisk planering,

c) markanvändning, c) markanvändning,

d) socioekonomiska effekter, d) socioekonomiska effekter såsom det 
faktum att samexistensåtgärder är 
praktiskt ogenomförbara eller medför 
höga kostnader eller är omöjliga att 
tillämpa på grund av specifika 
geografiska förhållanden, exempelvis små 
öar eller bergsområden,

e) undvikande av förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 26a,

e) undvikande av förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 26a,

f) jordbrukspolitiska mål, f) jordbrukspolitiska mål; dessa skäl får 
bland annat avse

– behov av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald,

– bibehållande och utveckling av 
jordbruksmetoder med bättre potential att 
förena produktion med hållbara 
ekosystem,
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– behov av att trygga utsädets renhet,

g) allmän ordning. g) allmän ordning,

h) skäl som hänger samman med den 
allmänna opinionen, till exempel 
resultaten av folkomröstningar på 
nationell, regional eller lokal nivå.

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Dessa skäl får åberopas enskilt eller i 
kombination med varandra, med undantag 
för skälet i led g som inte kan åberopas 
enskilt, beroende på de särskilda 
förhållandena i den medlemsstat, den 
region eller det område där dessa 
bestämmelser ska tillämpas, men de får 
inte under några omständigheter stå i strid 
med den miljöriskbedömning som 
genomförts i enlighet med detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003.

Or. fr

Ändringsförslag 246
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3a. En medlemsstat som planerar att anta 
bestämmelser enligt punkt 3 i denna 
artikel ska tillse att de bestämmelserna

a) respekterar jordbrukarnas och 
konsumenternas valfrihet,

b) inte snedvrider konkurrensen mellan 
jordbrukarna i de olika medlemsstaterna,

c) inte strider mot den 
miljöriskbedömning som genomförs enligt 
detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003,

d) först har varit föremål för en 
konsekvensbedömning som visar att de är 
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nödvändiga och proportionerliga.

Or. en

Ändringsförslag 247
Renate Sommer

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

En medlemsstat som planerar att anta 
bestämmelser enligt punkt 3 i denna artikel 
ska först överlämna ett utkast till dessa 
bestämmelser och de motsvarande 
åberopade skälen till kommissionen. 
Överlämnandet får ske innan förfarandet 
för godkännande av den genetiskt 
modifierade organismen enligt del C i 
detta direktiv eller enligt förordning (EG) 
nr 1829/2003 har slutförts. Under en 
period på 75 dagar från och med dagen 
för överlämnandet

En medlemsstat som planerar att anta 
bestämmelser enligt punkt 3 i denna artikel 
ska först överlämna ett utkast till dessa 
bestämmelser och de motsvarande 
åberopade skälen till kommissionen. 
Överlämnandet får ske under en period på 
90 dagar från och med dagen 
för överlämnandet. 

Or. de

Ändringsförslag 248
Marijana Petir

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. En medlemsstat som planerar att anta 
bestämmelser enligt punkt 3 i denna artikel 
ska först överlämna ett utkast till dessa 
bestämmelser och de motsvarande 
åberopade skälen till kommissionen. 

4. En medlemsstat som planerar att anta 
bestämmelser enligt punkt 3 i denna artikel 
ska först överlämna ett utkast till dessa 
bestämmelser och de motsvarande 
åberopade skälen till kommissionen. 
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Överlämnandet får ske innan förfarandet 
för godkännande av den genetiskt 
modifierade organismen enligt del C i detta 
direktiv eller enligt förordning (EG) 
nr 1829/2003 har slutförts. Under en period 
på 75 dagar från och med dagen 
för överlämnandet

Överlämnandet får ske innan förfarandet 
för godkännande av den genetiskt 
modifierade organismen enligt del C i detta 
direktiv eller enligt förordning (EG) 
nr 1829/2003 har slutförts. Under en period 
på 75 dagar från och med dagen 
för överlämnandet

a) ska den berörda medlemsstaten avstå 
från att anta och genomföra dessa 
bestämmelser, och 

a) ska den berörda medlemsstaten avstå 
från att anta och genomföra dessa 
bestämmelser,

aa) ska anmälaren/sökanden avstå från 
att släppa ut sorten av den genetiskt 
modifierade organismen på marknaden,

ab) ska aktörerna avstå från att odla den 
sorten av genetiskt modifierad organism, 
och

b) kommissionen får lämna de synpunkter 
som den anser lämpliga. 

b) kommissionen får lämna de synpunkter 
som den anser lämpliga. 

Or. en

Motivering

För att säkerställa att sökanden/anmälaren inte innehar en privilegierad ställning vad gäller 
medlemsstaten, under revideringsperioden för förslagen till bestämmelser och särskilda skäl 
som har ingetts av dess medlemsstat, för att minska den potentiella skadan för sökanden och 
aktören om det visar sig att medlemsstaternas krav är motiverade.

Ändringsförslag 249
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

En medlemsstat som planerar att anta 
bestämmelser enligt punkt 3 i denna artikel 
ska först överlämna ett utkast till dessa 
bestämmelser och de motsvarande 
åberopade skälen till kommissionen. 
Överlämnandet får ske innan förfarandet 

En medlemsstat som planerar att anta 
bestämmelser enligt punkt 3 i denna artikel 
ska först överlämna ett utkast till dessa 
bestämmelser och de motsvarande 
åberopade skälen till kommissionen. 
Överlämnandet får ske innan förfarandet 
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för godkännande av den genetiskt 
modifierade organismen enligt del C i detta 
direktiv eller enligt förordning (EG) 
nr 1829/2003 har slutförts. Under en period 
på 75 dagar från och med dagen 
för överlämnandet

för godkännande av den genetiskt 
modifierade organismen enligt del C i detta 
direktiv eller enligt förordning (EG) 
nr 1829/2003 har slutförts. I enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/34/EG* under en period på 
tre månader från och med dagen för 
överlämnandet

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

Or. en

Ändringsförslag 250
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

En medlemsstat som planerar att anta
bestämmelser enligt punkt 3 i denna artikel 
ska först överlämna ett utkast till dessa 
bestämmelser och de motsvarande 
åberopade skälen till kommissionen. 
Överlämnandet får ske innan förfarandet 
för godkännande av den genetiskt 
modifierade organismen enligt del C i detta 
direktiv eller enligt förordning (EG) 
nr 1829/2003 har slutförts. Under en 
period på 75 dagar från och med dagen 
för överlämnandet

En medlemsstat som antar bestämmelser 
enligt punkt 3 i denna artikel ska 
överlämna dem till kommissionen som i 
sin tur ska överlämna dem till övriga 
medlemsstater och anmälare/sökande och 
offentliggöra dem. Överlämnandet får ske 
innan förfarandet för godkännande av den 
genetiskt modifierade organismen enligt 
del C i detta direktiv eller enligt förordning 
(EG) nr 1829/2003 har slutförts.

Or. fr
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Ändringsförslag 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) ska den berörda medlemsstaten avstå 
från att anta och genomföra dessa 
bestämmelser, och

utgår

Or. fr

Motivering

Den strukna bestämmelsen begränsar medlemsstaternas frihet, som dock är en central aspekt 
i texten.

Ändringsförslag 252
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) ska den berörda medlemsstaten avstå 
från att anta och genomföra dessa 
bestämmelser, och

a) ska den berörda medlemsstaten avstå 
från att anta och genomföra dessa 
bestämmelser, under förutsättning att 
detta inte sammanfaller med 
såningsperioden för de genetiskt 
modifierade grödor som omfattas av 
bestämmelserna, och

Or. en

Ändringsförslag 253
Biljana Borzan
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) ska den berörda medlemsstaten avstå 
från att anta och genomföra dessa 
bestämmelser, och

a) ska den berörda medlemsstaten avstå 
från att anta och genomföra dessa 
bestämmelser, ska ansökaren/innehavaren 
av godkännandet som påverkas av 
åtgärderna för att begränsa eller förbjuda 
odling av en viss genetiskt modifierad 
organism eller grupp av genetiskt 
modifierade organismer i en viss 
medlemsstat avstå från alla aktiviteter i 
anslutning till odlingen av den genetiskt 
modifierade organismen eller gruppen av 
genetiskt modifierade organismer i den 
medlemsstaten, och

Or. en

Ändringsförslag 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo och Marco Affronte

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 1 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) kommissionen får lämna de synpunkter 
som den anser lämpliga.

c) kommissionen får lämna de icke 
bindande synpunkter som den anser 
lämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo och Marco Affronte
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om godkännandet har beviljats under 
denna tidsperiod ska det betraktas som 
tillfälligt upphävt till slutet av perioden på 
75 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 256
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Som ett undantag från punkt 4 a kan 
nationella bestämmelser införas tillfälligt 
om perioden på 75 dagar sammanfaller 
med såningsperioden för respektive 
genetiskt modifierade organism.

Vid utgången av den 75 dagar långa period 
som anges i första stycket och senast två 
år efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas får 
den berörda medlemsstaten anta 
bestämmelserna, antingen i deras 
ursprungligen föreslagna form eller i deras 
ändrade lydelse för att ta hänsyn till 
kommissionens synpunkter. Dessa 
bestämmelser ska utan dröjsmål delges 
kommissionen, de andra medlemsstaterna 
och anmälaren/sökanden.

Vid utgången av den 75 dagar långa period 
som anges i första stycket får den berörda 
medlemsstaten under hela giltighetstiden 
för medgivandet/godkännandet och från 
dagen för ikraftträdande av detta 
unionsgodkännande anta bestämmelserna, 
antingen i deras ursprungligen föreslagna 
form eller i deras ändrade lydelse för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter. 
Dessa bestämmelser ska utan dröjsmål 
delges kommissionen, de andra 
medlemsstaterna och innehavaren av 
godkännandet.

Or. en
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Motivering

Grundas på äf. 25 i förslaget till rekommendation.

Ändringsförslag 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo och Marco Affronte

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid utgången av den 75 dagar långa period 
som anges i första stycket och senast två 
år efter den dag då
medgivandet/godkännandet beviljas får 
den berörda medlemsstaten anta 
bestämmelserna, antingen i deras 
ursprungligen föreslagna form eller i deras 
ändrade lydelse för att ta hänsyn till 
kommissionens synpunkter. Dessa 
bestämmelser ska utan dröjsmål delges 
kommissionen, de andra medlemsstaterna 
och anmälaren/sökanden.

Vid utgången av den 75 dagar långa period 
som anges i första stycket får den berörda 
medlemsstaten anta bestämmelserna, 
antingen i deras ursprungligen föreslagna 
form eller i deras ändrade lydelse för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter. 
Dessa bestämmelser ska utan dröjsmål 
delges kommissionen, de andra 
medlemsstaterna och anmälaren/sökanden.

Or. en

Ändringsförslag 258
Renate Sommer

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid utgången av den 75 dagar långa period 
som anges i första stycket och senast två 
år efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas får 
den berörda medlemsstaten anta 

Vid utgången av den 90 dagar långa period 
som anges i första stycket får den berörda 
medlemsstaten anta bestämmelserna, 
antingen i deras ursprungligen föreslagna 
form eller i deras ändrade lydelse för att ta 
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bestämmelserna, antingen i deras 
ursprungligen föreslagna form eller i deras 
ändrade lydelse för att ta hänsyn till 
kommissionens synpunkter. Dessa 
bestämmelser ska utan dröjsmål delges 
kommissionen, de andra medlemsstaterna 
och anmälaren/sökanden.

hänsyn till kommissionens synpunkter. 
Dessa bestämmelser ska utan dröjsmål 
delges kommissionen, de andra 
medlemsstaterna och anmälaren/sökanden.

Or. de

Ändringsförslag 259
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid utgången av den 75 dagar långa period 
som anges i första stycket och senast två år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas får den 
berörda medlemsstaten anta 
bestämmelserna, antingen i deras 
ursprungligen föreslagna form eller i deras 
ändrade lydelse för att ta hänsyn till 
kommissionens synpunkter. Dessa 
bestämmelser ska utan dröjsmål delges 
kommissionen, de andra medlemsstaterna 
och anmälaren/sökanden.

Vid utgången av den 3 månader långa 
period som anges i första stycket och 
senast två år efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas får den 
berörda medlemsstaten anta 
bestämmelserna, antingen i deras 
ursprungligen föreslagna form eller i deras 
ändrade lydelse för att ta hänsyn till 
kommissionens synpunkter. Dessa 
bestämmelser ska utan dröjsmål delges 
kommissionen, de andra medlemsstaterna 
och anmälaren/sökanden. Medlemsstaterna 
ska anta dessa bestämmelser för en period 
på högst fem år och se över dem i 
samband med att godkännandet av den 
genetiskt modifierade organismen 
förnyas.

Or. en

Ändringsförslag 260
Nicola Caputo
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid utgången av den 75 dagar långa period 
som anges i första stycket och senast två 
år efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas får 
den berörda medlemsstaten anta 
bestämmelserna, antingen i deras 
ursprungligen föreslagna form eller i deras 
ändrade lydelse för att ta hänsyn till 
kommissionens synpunkter. Dessa 
bestämmelser ska utan dröjsmål delges 
kommissionen, de andra medlemsstaterna 
och anmälaren/sökanden.

Vid utgången av den 75 dagar långa period 
som anges i första stycket får den berörda 
medlemsstaten anta bestämmelserna, 
antingen i deras ursprungligen föreslagna 
form eller i deras ändrade lydelse för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter. 
Dessa bestämmelser ska utan dröjsmål 
delges kommissionen, de andra 
medlemsstaterna och anmälaren/sökanden.

Or. en

Ändringsförslag 261
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid utgången av den 75 dagar långa 
period som anges i första stycket och 
senast två år efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas får 
den berörda medlemsstaten anta 
bestämmelserna, antingen i deras 
ursprungligen föreslagna form eller i deras 
ändrade lydelse för att ta hänsyn till 
kommissionens synpunkter. Dessa 
bestämmelser ska utan dröjsmål delges 
kommissionen, de andra medlemsstaterna 
och anmälaren/sökanden.

Under hela giltighetstiden för 
medgivandet/godkännandet och från 
dagen för ikraftträdande av detta 
medgivande/godkännande får den berörda 
medlemsstaten anta bestämmelserna, 
antingen i deras ursprungligen föreslagna 
form eller i deras ändrade lydelse för att ta 
hänsyn till kommissionens synpunkter. 
Dessa bestämmelser ska utan dröjsmål 
delges kommissionen, de andra 
medlemsstaterna och anmälaren/sökanden.

Or. fr
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Ändringsförslag 262
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska göra alla sådana 
bestämmelser allmänt tillgängliga för 
samtliga beröra aktörer, inbegripet 
odlare, senast sex månader före 
odlingssäsongens början. Om den 
aktuella genetiskt modifierade 
organismen godkänns mindre än sex 
månader före odlingssäsongens början 
ska medlemsstaterna göra 
bestämmelserna allmänt tillgängliga när 
de antas.

Or. en

Ändringsförslag 263
Renate Sommer

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat, efter 
godkännandet av en genetiskt modifierad 
organism enligt detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003 och inte 
tidigare än två år efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, 
anser att nya objektiva omständigheter 
motiverar en anpassning av det 
geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet får den även 

utgår
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tillämpa förfarandet i punkterna 1–4, 
förutsatt att dessa bestämmelser inte 
påverkar odling av godkända genetiskt 
modifierade utsäden och annat 
växtförökningsmaterial som lagligen har 
planterats innan bestämmelserna antogs.

Or. de

Ändringsförslag 264
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat, efter 
godkännandet av en genetiskt modifierad 
organism enligt detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003 och inte 
tidigare än två år efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, 
anser att nya objektiva omständigheter 
motiverar en anpassning av det 
geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet får den även 
tillämpa förfarandet i punkterna 1–4, 
förutsatt att dessa bestämmelser inte 
påverkar odling av godkända genetiskt 
modifierade utsäden och annat 
växtförökningsmaterial som lagligen har 
planterats innan bestämmelserna antogs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 265
Paul Brannen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
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Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat, efter godkännandet 
av en genetiskt modifierad organism enligt 
detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och inte tidigare än två år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, anser 
att nya objektiva omständigheter motiverar 
en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet får den även 
tillämpa förfarandet i punkterna 1–4, 
förutsatt att dessa bestämmelser inte 
påverkar odling av godkända genetiskt 
modifierade utsäden och annat 
växtförökningsmaterial som lagligen har 
planterats innan bestämmelserna antogs.

5. Om en medlemsstat, efter godkännandet 
av en genetiskt modifierad organism enligt 
detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och inte tidigare än fem år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, anser 
att nya objektiva omständigheter motiverar 
en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet får den även 
tillämpa förfarandet i punkterna 1–4, 
förutsatt att dessa bestämmelser inte 
påverkar odling av godkända genetiskt 
modifierade utsäden och annat 
växtförökningsmaterial som lagligen har 
planterats innan bestämmelserna antogs.

Or. en

Motivering

Jordbrukarna bör tillåtas att ha minst två odlingssäsonger innan ett nytt undantag eller 
förbud kan tillämpas. Detta skulle säkerställa förutsägbarhet för jordbrukarnas verksamhet i 
samband med en eventuellt långdragen nationell process för listning av utsäden.

Ändringsförslag 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska och Bolesław G. Piecha

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat, efter godkännandet 
av en genetiskt modifierad organism enligt 
detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och inte tidigare än två år 
efter den dag då 

5. Om en medlemsstat, efter godkännandet 
av en genetiskt modifierad organism enligt 
detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och inte tidigare än fem år 
efter den dag då 
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medgivandet/godkännandet beviljas, anser 
att nya objektiva omständigheter motiverar 
en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet får den även 
tillämpa förfarandet i punkterna 1–4, 
förutsatt att dessa bestämmelser inte 
påverkar odling av godkända genetiskt 
modifierade utsäden och annat 
växtförökningsmaterial som lagligen har 
planterats innan bestämmelserna antogs.

medgivandet/godkännandet beviljas, anser 
att nya objektiva omständigheter motiverar 
en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet får den även 
tillämpa förfarandet i punkterna 1–4, 
förutsatt att dessa bestämmelser inte 
påverkar odling av godkända genetiskt 
modifierade utsäden och annat 
växtförökningsmaterial som lagligen har 
planterats innan bestämmelserna antogs.

Or. en

Ändringsförslag 267
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat, efter godkännandet 
av en genetiskt modifierad organism enligt 
detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och inte tidigare än två år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, anser 
att nya objektiva omständigheter motiverar 
en anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet får den även 
tillämpa förfarandet i punkterna 1–4, 
förutsatt att dessa bestämmelser inte 
påverkar odling av godkända genetiskt 
modifierade utsäden och annat 
växtförökningsmaterial som lagligen har 
planterats innan bestämmelserna antogs.

5. Om en medlemsstat, efter godkännandet 
av en genetiskt modifierad organism enligt 
detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2013, anser att nya objektiva 
omständigheter motiverar en anpassning av 
det geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet får den 
fortfarande anta bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av den 
genetiskt modifierade organismen inom 
hela eller delar av sitt territorium. Den
måste i sådana fall se till att jordbrukare 
som lagligen odlat sådana grödor får 
tillräckligt mycket tid på sig att avsluta 
den innevarande odlingssäsongen.

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat, efter godkännandet 
av en genetiskt modifierad organism enligt 
detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och inte tidigare än två år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, anser 
att nya objektiva omständigheter 
motiverar en anpassning av det 
geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet får den även
tillämpa förfarandet i punkterna 1–4, 
förutsatt att dessa bestämmelser inte
påverkar odling av godkända genetiskt 
modifierade utsäden och annat 
växtförökningsmaterial som lagligen har 
planterats innan bestämmelserna antogs.

5. Om en medlemsstat, efter godkännandet 
av en genetiskt modifierad organism enligt 
detta direktiv eller förordning (EG) 
nr 1829/2003 och inte tidigare än två år 
efter den dag då 
medgivandet/godkännandet beviljas, anser 
det lämpligt att inte tillåta odling av den 
aktuella genetiskt modifierade 
organismen på hela eller delar av den 
medlemsstatens territorium ska 
förfarandet i punkterna 1–4 tillämpas. Om 
de restriktiva bestämmelserna införs av en 
medlemsstat inom två år efter det att 
medgivandet/tillståndet beviljats eller om 
de påverkar odling av godkända genetiskt 
modifierade utsäden och annat 
växtförökningsmaterial som lagligen har 
planterats innan bestämmelserna antogs 
ska den berörda medlemsstaten erbjuda 
de drabbade jordbrukarna en ersättning 
som motsvarar den faktiska ekonomiska 
skada de har drabbats av.

Or. en

Ändringsförslag 269
Annie Schreijer-Pierik

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5a. En medlemsstat som planerar att anta 
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bestämmelser enligt punkt 3 i denna 
artikel ska 

a) se till att jordbrukare som lagligen 
odlat sådana grödor får tillräckligt mycket 
tid på sig att avsluta den innevarande 
odlingssäsongen, och

b) genomföra en oberoende kostnads- och 
intäktsanalys, med hänsyn till eventuella 
alternativ.

Kostnader och arbetsinsatser i samband 
med en kostnads- och intäktsanalys ska 
delas mellan den ansvariga 
medlemsstaten och jordbrukarna.

Or. en

Motivering

Tillägg till ett ändringsförslag från föredraganden för att säkerställa att kostnaderna fördelas 
lika mellan medlemsstaten och de berörda jordbrukarna.

Ändringsförslag 270
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5a. En medlemsstat som avser att anta 
bestämmelser i enlighet med punkt 3 ska 
se till att jordbrukare som lagligen odlat 
sådana grödor får tillräckligt mycket tid 
på sig att avsluta den innevarande 
odlingssäsongen.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag 17 som antogs vid första behandlingen inges på nytt. Här införs ett nytt krav 
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som medlemsstaterna ska respektera när det gäller genetiskt modifierade organismer som 
redan finns på marknaden.

Ändringsförslag 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann och Giovanni La Via

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5a. En medlemsstat som tänker införa 
bestämmelser enligt punkt 3 ska tillse att 
de jordbrukare som odlade sådana grödor 
enligt lag beviljas tillräckligt med tid för 
att slutföra pågående odlingssäsong.

Or. en

Ändringsförslag 272
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. Om en medlemsstat vill att hela eller 
delar av dess territorium åter ska 
införlivas i det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet från vilket de 
tidigare undantogs enligt punkt 2 får den 
lämna in en begäran om detta till den 
behöriga myndighet som utfärdade det 
skriftliga medgivandet enligt detta direktiv 
eller till kommissionen om den genetiskt 
modifierade organismen har godkänts 
enligt förordning (EG) nr 1829/2003. Den 
behöriga myndighet som utfärdade det 

utgår
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skriftliga medgivandet eller i 
förekommande fall kommissionen ska 
ändra det geografiska 
tillämpningsområdet för medgivandet 
eller godkännandebeslutet i enlighet med 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 273
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. Om en medlemsstat vill att hela eller 
delar av dess territorium åter ska 
införlivas i det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet från vilket de 
tidigare undantogs enligt punkt 2 får den 
lämna in en begäran om detta till den 
behöriga myndighet som utfärdade det 
skriftliga medgivandet enligt detta direktiv 
eller till kommissionen om den genetiskt 
modifierade organismen har godkänts 
enligt förordning (EG) nr 1829/2003. Den 
behöriga myndighet som utfärdade det 
skriftliga medgivandet eller i 
förekommande fall kommissionen ska 
ändra det geografiska 
tillämpningsområdet för medgivandet 
eller godkännandebeslutet i enlighet med 
detta.

utgår

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget har samband med strykningen av ”fas 1”. Bestämmelser som gör det 
möjligt för en medlemsstat att upphäva bestämmelser som begränsar eller förbjuder odling av 
en genetiskt modifierad organism på dess territorium behandlas i punkt 8.

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6. Om en medlemsstat vill att hela eller 
delar av dess territorium åter ska införlivas 
i det geografiska tillämpningsområdet för
medgivandet/godkännandet från vilket de 
tidigare undantogs enligt punkt 2 får den 
lämna in en begäran om detta till den 
behöriga myndighet som utfärdade det 
skriftliga medgivandet enligt detta direktiv 
eller till kommissionen om den genetiskt 
modifierade organismen har godkänts 
enligt förordning (EG) nr 1829/2003. Den 
behöriga myndighet som utfärdade det 
skriftliga medgivandet eller i 
förekommande fall kommissionen ska 
ändra det geografiska tillämpningsområdet 
för medgivandet eller godkännandebeslutet 
i enlighet med detta.

6. Om en medlemsstat vill att hela eller 
delar av dess territorium åter ska införlivas 
i det geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet från vilket de 
tidigare undantogs enligt punkt 2 får den 
lämna in en begäran om detta till den 
behöriga myndighet som utfärdade det 
skriftliga medgivandet enligt detta direktiv 
eller till kommissionen om den genetiskt 
modifierade organismen har godkänts 
enligt förordning (EG) nr 1829/2003. Den 
behöriga myndighet som utfärdade det 
skriftliga medgivandet eller i 
förekommande fall kommissionen ska 
ändra det geografiska tillämpningsområdet 
för medgivandet eller godkännandebeslutet 
i enlighet med detta. Medlemsstaten bör 
emellertid motivera införlivandet av 
området och rådfråga lokala myndigheter 
eller direkt tillfråga invånarna i det 
berörda området.

Or. fr

Motivering

Alla ändrade beslut som går i riktning mot ett godkännande av genetiskt modifierade 
organismer bör respektera försiktighetsprincipen, enligt vilken ett beslut inte får leda till att 
en befintlig situation förvärras. Invånarna i det berörda geografiska området bör kunna få 
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yttra sig och informeras om skälen till att deras område ska införlivas.

Ändringsförslag 275
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

7. I syfte att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet av en 
genetiskt modifierad organism enligt 
punkterna 5 och 6 och på villkor att 
innehavaren av 
medgivandet/godkännandet underförstått 
eller uttryckligen ger sitt samtycke till 
medlemsstatens begäran enligt punkt 5

utgår

a) när det gäller en genetiskt modifierad 
organism som har godkänts enligt detta 
direktiv ska den behöriga myndighet som 
utfärdat det skriftliga medgivandet ändra 
det geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet i enlighet med detta och 
informera kommissionen, 
medlemsstaterna och innehavaren av 
godkännandet när detta är avslutat,

b) när det gäller en genetiskt modifierad 
organism som godkänts enligt förordning 
(EG) nr 1829/2003 ska kommissionen 
ändra godkännandebeslutet i enlighet 
med detta utan att tillämpa det förfarande 
som föreskrivs i artikel 35.2 i den 
förordningen. Kommissionen ska 
underrätta medlemsstaterna och 
innehavaren av godkännandet om detta.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget har samband med strykningen av ”fas 1”. Bestämmelser som gör det 
möjligt för en medlemsstat att upphäva bestämmelser som begränsar eller förbjuder odling av 
en genetiskt modifierad organism på dess territorium behandlas i punkt 8.

Ändringsförslag 276
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

7. I syfte att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet av en 
genetiskt modifierad organism enligt 
punkterna 5 och 6 och på villkor att 
innehavaren av 
medgivandet/godkännandet underförstått 
eller uttryckligen ger sitt samtycke till 
medlemsstatens begäran enligt punkt 5

utgår

a) när det gäller en genetiskt modifierad 
organism som har godkänts enligt detta 
direktiv ska den behöriga myndighet som 
utfärdat det skriftliga medgivandet ändra 
det geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet i enlighet med detta och 
informera kommissionen, 
medlemsstaterna och innehavaren av 
godkännandet när detta är avslutat,

b) när det gäller en genetiskt modifierad 
organism som godkänts enligt förordning 
(EG) nr 1829/2003 ska kommissionen 
ändra godkännandebeslutet i enlighet 
med detta utan att tillämpa det förfarande 
som föreskrivs i artikel 35.2 i den 
förordningen. Kommissionen ska 
underrätta medlemsstaterna och 
innehavaren av godkännandet om detta.

Or. en
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Ändringsförslag 277
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

I syfte att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet av en genetiskt 
modifierad organism enligt punkterna 5 
och 6 och på villkor att innehavaren av 
medgivandet/godkännandet underförstått 
eller uttryckligen ger sitt samtycke till 
medlemsstatens begäran enligt punkt 5

I syfte att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet av en genetiskt 
modifierad organism enligt punkt 6

Or. fr

Ändringsförslag 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo och Marco Affronte

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

I syfte att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet av en genetiskt 
modifierad organism enligt punkterna 5 
och 6 och på villkor att innehavaren av 
medgivandet/godkännandet underförstått 
eller uttryckligen ger sitt samtycke till 
medlemsstatens begäran enligt punkt 5

I syfte att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för 
medgivandet/godkännandet av en genetiskt 
modifierad organism enligt punkterna 5 
och 6 och på villkor att kommissionen 
eller det godkännande organet
underförstått eller uttryckligen ger sitt 
samtycke till meddelarens/sökandens
begäran enligt punkt 5

Or. en
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Ändringsförslag 279
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 7 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) när det gäller en genetiskt modifierad 
organism som har godkänts enligt detta 
direktiv ska den behöriga myndighet som 
utfärdat det skriftliga medgivandet ändra 
det geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet i enlighet med detta och 
informera kommissionen, 
medlemsstaterna och innehavaren av 
godkännandet när detta är avslutat,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 280
Nicola Caputo

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 7 – stycke 1 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) när det gäller en genetiskt modifierad 
organism som godkänts enligt förordning 
(EG) nr 1829/2003 ska kommissionen 
ändra godkännandebeslutet i enlighet 
med detta utan att tillämpa det förfarande 
som föreskrivs i artikel 35.2 i den 
förordningen. Kommissionen ska 
underrätta medlemsstaterna och 
innehavaren av godkännandet om detta.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 281
Julie Girling

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 9a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

9a. Bestämmelser som antas enligt denna 
artikel bör inte förhindra att det bedrivs 
bioteknisk forskning, förutsatt att alla 
nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas i 
samband med denna forskning.

Or. en

Ändringsförslag 282
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26b – punkt 9a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

9a. Angränsande medlemsstater ska 
samarbeta för att säkerställa ett lämpligt 
informationsutbyte, i syfte att garantera 
att samexistensåtgärderna fungerar 
effektivt i gränsområden och undvika 
spridning över gränserna från en 
medlemsstat där det är tillåtet att odla en 
genetiskt modifierad organism till en 
angränsande medlemsstat där detta är 
förbjudet.

Or. fr

Motivering

Förslaget om ändring av direktiv 2001/18/EG bör förbättras i fråga om risken med 
samexistens på gränsnivå, vilken fortfarande inte beaktas tillräckligt.
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Ändringsförslag 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26ba (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

”Artikel 26ba

Ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier

De medlemsstater i vilka en genetiskt 
modifierad organism får odlas i kraft av 
ett tillstånd som utfärdas i enlighet med 
artikel 26b ska inrätta ett allmänt 
obligatoriskt system för ekonomisk 
ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier som ska gälla för samtliga 
aktörer och som säkerställer att 
förorenaren betalar för oavsiktliga 
effekter eller skador som kan uppstå vid 
avsiktlig utsättning eller utsläppande på 
marknaden av genetiskt modifierade 
organismer.”

Or. fr

Ändringsförslag 284
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26ba (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

”Artikel 26ba

Ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier
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De medlemsstater i vilka en genetiskt 
modifierad organism får odlas i kraft av 
ett skriftligt tillstånd som utfärdas i 
enlighet med detta direktiv och, i 
förekommande fall, det beslut som fattas i 
enlighet med artikel 19, samt det 
godkännandebeslut som fattats i enlighet 
med artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 ska inrätta ett allmänt 
obligatoriskt system för ekonomisk 
ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier som ska gälla för samtliga 
aktörer och som säkerställer att 
förorenaren betalar för oavsiktliga 
effekter eller skador som kan uppstå vid 
avsiktlig utsättning eller utsläppande på 
marknaden av genetiskt modifierade 
organismer.”

Or. fr

Motivering

Principen i ändringsförslag 24 som antogs vid första behandlingen åberopas på nytt. Här 
införs ett nytt krav som de medlemsstater som vill odla genetiskt modifierade organismer ska 
respektera när det gäller genetiskt modifierade organismer som redan finns på marknaden.

Ändringsförslag 285
Marijana Petir

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26ba (ny) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

”Artikel 26ba

Ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett allmänt 
obligatoriskt system för ekonomisk 
ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier som ska gälla för alla 
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innehavare av medgivande/tillstånd och 
aktörer och som säkerställer att 
förorenaren betalar för oavsiktliga 
effekter eller skador som kan uppstå vid 
avsiktlig utsättning eller utsläppande på 
marknaden av genetiskt modifierade 
organismer.

Or. en

Motivering

När det gäller tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 
21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador där ansvaret för 
eventuella miljöskador enbart avser relationen mellan aktörerna och medlemsstaten, kan 
innehavaren av medgivandet (tillståndet) inte undantas från ansvaret för miljöskador.

Ändringsförslag 286
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26ba (ny) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

”Artikel 26ba

Ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier

Medlemsstaterna ska inrätta ett allmänt 
obligatoriskt system för ekonomisk och 
straffrättslig ansvarsskyldighet samt 
ekonomiska garantier som ska gälla för 
samtliga aktörer för att säkerställa att 
förorenaren betalar för oavsiktliga 
effekter eller skador som kan uppstå vid 
avsiktlig utsättning eller utsläppande på 
marknaden av genetiskt modifierade 
organismer.”

Or. fr
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Ändringsförslag 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26ba (ny) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

”Artikel 26ba

Ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier 

Medlemsstaterna ska inrätta ett allmänt 
obligatoriskt system för ekonomisk 
ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier som ska gälla för samtliga 
aktörer och som säkerställer att 
förorenaren betalar för oavsiktliga 
effekter eller skador som kan uppstå vid 
avsiktlig utsättning eller utsläppande på 
marknaden av genetiskt modifierade 
organismer.”

Or. it

Motivering

Återinförande av ändringsförslag 24 som antogs vid första behandlingen av 
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan och Eleonora Evi

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26ba (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

”Artikel 26ba
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Ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier

Medlemsstaterna ska inrätta ett allmänt 
obligatoriskt system för ekonomisk 
ansvarsskyldighet och ekonomiska 
garantier i sin nationella lagstiftning om 
genetiskt modifierade organismer som ska 
gälla för samtliga aktörer och som 
säkerställer att förorenaren betalar för 
oavsiktliga effekter eller skador som kan 
uppstå vid avsiktlig utsättning eller 
utsläppande på marknaden av genetiskt 
modifierade organismer. Kommissionen 
ska inrätta en obligatorisk finansiell 
garantifond på EU-nivå som byggs upp av 
bidrag från alla företag som inför 
produkter med genetiskt modifierade 
organismer på den europeiska marknaden 
för att täcka extra oavsiktliga kostnader 
vid fall av gränsöverskridande 
föroreningar.

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.

Ändringsförslag 289
Gilles Pargneaux
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26bb (ny) 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

”Artikel 26bb

Märkning ’utan GMO’

Kommissionen ska föreslå harmoniserade 
villkor för aktörernas användning av 
beteckningar som anger att produkterna 
inte innehåller några genetiskt 
modifierade organismer.”

Or. fr

Motivering

Enligt riktlinjerna av den 13 juli 2010 om samexistens mellan grödor får medlemsstaterna 
vidta åtgärder för att undvika ekonomiska följder av förekomsten av genetiskt modifierade 
organismer i halter som understiger unionens tröskelvärde för märkning på 0,9 procent. För 
att undvika snedvridning av konkurrensen bör de villkor enligt vilka aktörerna får använda 
beteckningar som anger att produkterna inte innehåller några genetiskt modifierade 
organismer harmoniseras på unionsnivå.

Ändringsförslag 290
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Lynn Boylan
för GUE/NGL-gruppen

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 26c utgår

Övergångsåtgärder

1. Från och med den …* till och med den 
…** kan en medlemsstat via 
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kommissionen begära att en 
anmälare/sökande ska anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet för en 
inlämnad anmälan/ansökan eller för ett 
beviljat godkännande enligt detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003 före 
den …*. Kommissionen ska utan
dröjsmål överlämna medlemsstatens 
begäran till anmälaren/sökanden samt till 
de övriga medlemsstaterna.

2. Om ansökan inte har avgjorts och 
anmälaren/sökanden uttryckligen eller 
underförstått har gett sitt samtycke till en 
sådan begäran inom 30 dagar från 
underrättelsen om denna begäran ska det 
geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan anpassas i enlighet 
med detta. Det skriftliga medgivande som 
utfärdas enligt detta direktiv och, 
i förekommande fall, det beslut som 
utfärdas enligt artikel 19 samt det 
godkännandebeslut som antas enligt 
artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 ska utfärdas på grundval av 
det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan enligt 
anmälarens/sökandens uttryckliga eller 
underförstådda samtycke.

3. Om godkännandet redan har beviljats 
och innehavaren av godkännandet 
uttryckligen eller underförstått har gett 
sitt samtycke till en begäran inom 
30 dagar från underrättelsen om den 
begäran som avses i punkt 1 i denna 
artikel ska godkännandet vara i enlighet 
med överenskommelsen med innehavaren 
av godkännandet. För ett skriftligt 
medgivande enligt detta direktiv ska den 
behöriga myndigheten ändra det 
geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet i enlighet med det uttryckliga 
eller underförstådda samtycket från 
innehavaren av godkännandet och 
informera kommissionen, 
medlemsstaterna och innehavaren av 
godkännandet när detta är avslutat. För 
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ett godkännande enligt förordning (EG) 
nr 1829/2003 ska kommissionen ändra 
godkännandebeslutet i enlighet med detta 
utan att tillämpa det förfarande som 
föreskrivs i artikel 35.2 i den 
förordningen. Kommissionen ska 
underrätta medlemsstaterna och 
innehavaren av godkännandet om detta.

4. Om en anmälare/sökande eller, i 
förekommande fall, innehavaren av 
godkännandet motsätter sig en sådan 
begäran ska även punkterna 3–9 i 
artikel 26b tillämpas.

5. Denna artikel ska inte påverka odling 
av godkända genetiskt modifierade 
utsäden och annat 
växtförökningsmaterial som planterats 
lagligt innan odling av den genetiskt 
modifierade organismen begränsas eller 
förbjuds i medlemsstaten.

6. Åtgärder som vidtas enligt denna 
artikel ska inte påverka den fria 
omsättningen för godkända genetiskt 
modifierade organismer som sådana eller 
i produkter."

__________________

*EUT: Vänligen för in datumet för 
ikraftträdande av direktivet i dokument 
ST 10972/14.

*EUT: Vänligen för in datumet för 
ikraftträdande av direktivet i dokument 
ST 10972/14 + 6 månader.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är relaterat till strykningen av ”fas 1”.

Ändringsförslag 291
Younous Omarjee
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26c – punkt 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Från och med den …* till och med den 
…** kan en medlemsstat via 
kommissionen begära att en 
anmälare/sökande ska anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet för en 
inlämnad anmälan/ansökan eller för ett 
beviljat godkännande enligt detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003 före 
den …*. Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden samt till de övriga 
medlemsstaterna.

1. Från och med den …* till och med den 
…** kan en medlemsstat besluta att en 
anmälare/sökande ska anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet för en 
inlämnad anmälan/ansökan eller för ett 
beviljat godkännande enligt detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003 före 
den …*. Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens beslut till 
anmälaren/sökanden samt till de övriga 
medlemsstaterna.

__________________ __________________

*EUT: Vänligen för in datumet för 
ikraftträdande av direktivet i dokument 
ST 10972/14.

*EUT: Vänligen för in datumet för 
ikraftträdande av direktivet i dokument 
ST 10972/14.

*EUT: Vänligen för in datumet för 
ikraftträdande av direktivet i dokument 
ST 10972/14+6 månader.

*EUT: Vänligen för in datumet för 
ikraftträdande av direktivet i dokument 
ST 10972/14+6 månader.

Or. fr

Ändringsförslag 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo och Marco Affronte

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1. Från och med den …* till och med den 
…** kan en medlemsstat via 
kommissionen begära att en 
anmälare/sökande ska anpassa det 
geografiska tillämpningsområdet för en 
inlämnad anmälan/ansökan eller för ett 

1. Från och med den …* till och med den 
…** kan en anmälare/sökande begära att 
kommissionen eller det godkännande 
organet ska anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet för en inlämnad 
anmälan/ansökan eller för ett beviljat 
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beviljat godkännande enligt detta direktiv 
eller förordning (EG) nr 1829/2003 före 
den …*. Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden samt till de övriga 
medlemsstaterna.

godkännande enligt detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003 före den 
…*. Kommissionen ska utan dröjsmål 
överlämna anmälarens/sökandens begäran 
till den berörda medlemsstaten samt till de 
övriga medlemsstaterna.

__________________ __________________

*EUT: Vänligen för in datumet för 
ikraftträdande av direktivet i dokument 
ST 10972/14.

*EUT: Vänligen för in datumet för 
ikraftträdande av direktivet i dokument 
ST 10972/14.

*EUT: Vänligen för in datumet för 
ikraftträdande av direktivet i dokument 
ST 10972/14 + 6 månader.

*EUT: Vänligen för in datumet för 
ikraftträdande av direktivet i dokument 
ST 10972/14 + 6 månader.

Or. en

Ändringsförslag 293
Renate Sommer

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Om ansökan inte har avgjorts och 
anmälaren/sökanden uttryckligen eller 
underförstått har gett sitt samtycke till en 
sådan begäran inom 30 dagar från 
underrättelsen om denna begäran ska det
geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan anpassas i enlighet med 
detta. Det skriftliga medgivande som 
utfärdas enligt detta direktiv och, 
i förekommande fall, det beslut som 
utfärdas enligt artikel 19 samt det 
godkännandebeslut som antas enligt
artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 ska utfärdas på grundval av 
det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke.

2. Om ansökan inte har avgjorts och 
anmälaren/sökanden uttryckligen har gett 
sitt samtycke till en sådan begäran inom 
30 dagar från underrättelsen om denna 
begäran, ska det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
anpassas i enlighet med detta. Det skriftliga 
medgivande som utfärdas enligt detta 
direktiv och, i förekommande fall, det 
beslut som utfärdas enligt artikel 19 samt 
det godkännandebeslut som antas enligt 
artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003, ska utfärdas på grundval av 
det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
samtycke.
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Or. de

Ändringsförslag 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Om ansökan inte har avgjorts och 
anmälaren/sökanden uttryckligen eller 
underförstått har gett sitt samtycke till en 
sådan begäran inom 30 dagar från 
underrättelsen om denna begäran ska det 
geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan anpassas i enlighet 
med detta. Det skriftliga medgivande som 
utfärdas enligt detta direktiv och, 
i förekommande fall, det beslut som 
utfärdas enligt artikel 19 samt det 
godkännandebeslut som antas enligt 
artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 ska utfärdas på grundval av 
det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för
anmälan/ansökan enligt 
anmälarens/sökandens uttryckliga eller 
underförstådda samtycke.

2. Om ansökan inte har avgjorts och 
kommissionen har mottagit en ansökan 
från staten, vilken överlämnats till 
anmälaren/sökanden på vederbörligt sätt, 
om att anpassa det geografiska 
tillämpningsområdet, ska effekterna av 
anpassningen visa sig före ikraftträdandet 
av det skriftliga medgivande som utfärdats 
i enlighet med detta direktiv.

Or. it

Ändringsförslag 295
Younous Omarjee

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

2. Om ansökan inte har avgjorts och 
anmälaren/sökanden uttryckligen eller 
underförstått har gett sitt samtycke till en 
sådan begäran inom 30 dagar från 
underrättelsen om denna begäran ska det 
geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan anpassas i enlighet med 
detta. Det skriftliga medgivande som 
utfärdas enligt detta direktiv och, 
i förekommande fall, det beslut som 
utfärdas enligt artikel 19 samt det 
godkännandebeslut som antas enligt 
artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 ska utfärdas på grundval av 
det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke.

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

Or. fr

Ändringsförslag 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo och Marco Affronte

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Om ansökan inte har avgjorts och 
anmälaren/sökanden uttryckligen eller 
underförstått har gett sitt samtycke till en 
sådan begäran inom 30 dagar från 
underrättelsen om denna begäran ska det 
geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan anpassas i enlighet med 
detta. Det skriftliga medgivande som 
utfärdas enligt detta direktiv och, 
i förekommande fall, det beslut som 
utfärdas enligt artikel 19 samt det 
godkännandebeslut som antas enligt 

2. Om ansökan inte har avgjorts och 
kommissionen eller det godkännande 
organet inte har invänt mot en sådan 
begäran inom 30 dagar från underrättelsen 
om denna begäran ska det geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
anpassas i enlighet med detta. Det skriftliga 
medgivande som utfärdas enligt detta 
direktiv och, i förekommande fall, det 
beslut som utfärdas enligt artikel 19 samt 
det godkännandebeslut som antas enligt 
artiklarna 7 och 19 i förordning 
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artiklarna 7 och 19 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 ska utfärdas på grundval av 
det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke.

(EG) nr 1829/2003 ska utfärdas på 
grundval av det anpassade geografiska 
tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt kommissionens eller det 
godkännande organets uttryckliga eller 
underförstådda samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 297
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26c – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om godkännandet redan har beviljats 
och innehavaren av godkännandet 
uttryckligen eller underförstått har gett 
sitt samtycke till en begäran inom 
30 dagar från underrättelsen om den 
begäran som avses i punkt 1 i denna 
artikel ska godkännandet vara i enlighet 
med överenskommelsen med innehavaren 
av godkännandet. För ett skriftligt 
medgivande enligt detta direktiv ska den 
behöriga myndigheten ändra det 
geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet i enlighet med det uttryckliga 
eller underförstådda samtycket från 
innehavaren av godkännandet och 
informera kommissionen, 
medlemsstaterna och innehavaren av 
godkännandet när detta är avslutat. För 
ett godkännande enligt förordning 
(EG) nr 1829/2003 ska kommissionen 
ändra godkännandebeslutet i enlighet 
med detta utan att tillämpa det förfarande 
som föreskrivs i artikel 35.2 i den 
förordningen. Kommissionen ska 
underrätta medlemsstaterna och 
innehavaren av godkännandet om detta.

utgår
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Or. fr

Ändringsförslag 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo och Marco Affronte

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26c – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om godkännandet redan har beviljats 
och innehavaren av godkännandet
uttryckligen eller underförstått har gett sitt 
samtycke till en begäran inom 30 dagar 
från underrättelsen om den begäran som 
avses i punkt 1 i denna artikel ska 
godkännandet vara i enlighet med 
överenskommelsen med innehavaren av 
godkännandet. För ett skriftligt 
medgivande enligt detta direktiv ska den 
behöriga myndigheten ändra det 
geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet i enlighet med det uttryckliga 
eller underförstådda samtycket från 
innehavaren av godkännandet och 
informera kommissionen, medlemsstaterna 
och innehavaren av godkännandet när detta 
är avslutat. För ett godkännande enligt 
förordning (EG) nr 1829/2003 ska 
kommissionen ändra godkännandebeslutet 
i enlighet med detta utan att tillämpa det 
förfarande som föreskrivs i artikel 35.2 i 
den förordningen. Kommissionen ska 
underrätta medlemsstaterna och 
innehavaren av godkännandet om detta.

3. Om godkännandet redan har beviljats 
och kommissionen eller det godkännande 
organet uttryckligen eller underförstått har 
gett sitt samtycke till en begäran inom 
30 dagar från underrättelsen om den 
begäran som avses i punkt 1 i denna artikel 
ska godkännandet vara i enlighet med 
överenskommelsen med kommissionen 
eller det godkännande organet. För ett 
skriftligt medgivande enligt detta direktiv 
ska den behöriga myndigheten ändra det 
geografiska tillämpningsområdet för 
medgivandet i enlighet med det uttryckliga 
eller underförstådda samtycket från 
kommissionen eller det godkännande 
organet och informera kommissionen, 
medlemsstaterna och innehavaren av 
godkännandet när detta är avslutat. För ett 
godkännande enligt förordning 
(EG) nr 1829/2003 ska kommissionen 
ändra godkännandebeslutet i enlighet med 
detta utan att tillämpa det förfarande som 
föreskrivs i artikel 35.2 i den förordningen. 
Kommissionen ska underrätta 
medlemsstaterna och innehavaren av 
godkännandet om detta.

Or. en

Ändringsförslag 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo och Marco Affronte
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26c – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Om en anmälare/sökande eller, i 
förekommande fall, innehavaren av 
godkännandet motsätter sig en sådan 
begäran ska även punkterna 3–9 i 
artikel 26b tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 300
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26c – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Om en anmälare/sökande eller, i 
förekommande fall, innehavaren av 
godkännandet motsätter sig en sådan 
begäran ska även punkterna 3–9 i 
artikel 26b tillämpas.

4. En anmälare/sökande får inte på något 
sätt motsätta sig en medlemsstats beslut.

Or. fr

Ändringsförslag 301
Renate Sommer

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1
Direktiv 2001/18/EG
Artikel 26c – punkt 5a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att 
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jordbrukare som odlar redan godkända 
genetiskt modifierade organismer ges 
tillräckligt med tid för anpassning och att 
de inte kan göras ansvariga retroaktivt. 
Åtgärderna för att dra tillbaka ett 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer som redan odlas ska därför 
offentliggöras minst 12 månader före 
odlingssäsongens början. Jordbrukarna 
ska få ersättning för de genetiskt 
modifierade utsäden som redan har 
förvärvats och som efter ett odlingsförbud 
inte längre får spridas.

Or. de

Ändringsförslag 302
Renate Sommer

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas:

”Artikel 26ca

Gränsvärden för utsäde

Kommissionen ska fastställa gränsvärden 
för märkning av spår av genetiskt 
modifierade organismer i konventionellt 
utsäde, vilka ska ligga på lägsta möjliga 
nivåer som är praktiskt genomförbara, 
proportionerliga och funktionella för alla 
ekonomiska aktörer.”

Or. en

Ändringsförslag 303
Julie Girling



PE541.301v01-00 76/86 AM\1037669SV.doc

SV

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a. Följande artikel ska införas:

”Artikel 26ca

Gränsvärden för utsäde

På grundval av miljörådets slutsatser som 
antogs den 4 december 2008 ska 
kommissionen utvärdera behovet av att 
fastställa gränsvärden för märkning av 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i konventionella 
utsäden. Kommissionen ska tillse att alla 
gränsvärden som införs ligger på lägsta 
möjliga nivåer som är praktiskt 
genomförbara, proportionerliga och 
funktionella för alla ekonomiska aktörer 
och bidrar till att säkerställa valfriheten 
för jordbrukare och konsumenter.

Kommissionen ska dessutom utvärdera 
om metoderna för provtagning och analys 
av förekomsten av icke-godkända 
genetiskt modifierade organismer i låga 
halter i utsäde behöver harmoniseras och 
särskilt om en miniminivå för 
detektionsmetodernas kapacitet behöver 
fastställas.

Or. en

Ändringsförslag 304
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Senast fyra år efter den …+ ska Senast fyra år efter den …+ ska 
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kommissionen lägga fram en rapport om 
medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv för Europaparlamentet och rådet, 
inbegripet effektiviteten i de bestämmelser 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom 
hela eller delar av sina territorier samt en 
väl fungerande inre marknad. Rapporten 
får åtföljas av lagstiftningsförslag som 
kommissionen anser lämpliga. 
Kommissionen ska även rapportera om 
framstegen med att ge ett normativt värde 
till den förbättrade versionen av 
myndighetens vägledning för 
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade växter från 2010.

kommissionen lägga fram en rapport om 
medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv för Europaparlamentet och rådet, 
inbegripet effektiviteten i de bestämmelser 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom 
hela eller delar av sina territorier samt en 
väl fungerande inre marknad. Rapporten 
får åtföljas av lagstiftningsförslag som 
kommissionen anser lämpliga.

__________________ __________________
+ EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

+ EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Anknyter till ändringsförslaget med en uppmaning till kommissionen att lägga fram ett förslag 
till genomförandeförordning om miljöriskbedömning av genetiskt modifierade organismer.

Ändringsförslag 305
Younous Omarjee

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Senast fyra år efter den …+ ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv för Europaparlamentet och rådet, 
inbegripet effektiviteten i de bestämmelser 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom 

Senast fyra år efter den …+ ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv för Europaparlamentet och rådet, 
inbegripet effektiviteten i de bestämmelser 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom 
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hela eller delar av sina territorier samt en 
väl fungerande inre marknad. Rapporten 
får åtföljas av lagstiftningsförslag som 
kommissionen anser lämpliga. 
Kommissionen ska även rapportera om 
framstegen med att ge ett normativt värde 
till den förbättrade versionen av 
myndighetens vägledning för 
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade växter från 2010.

hela eller delar av sina territorier samt en
väl fungerande inre marknad. Rapporten 
får åtföljas av lagstiftningsförslag som 
kommissionen anser lämpliga.

Kommissionen ska även utan dröjsmål ge 
ett normativt värde till den förbättrade 
versionen av myndighetens vägledning för 
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade växter från 2010.

__________________ __________________

+ EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

+ EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. fr

Ändringsförslag 306
Gilles Pargneaux

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Senast ett år efter den ...+ ska 
kommissionen offentliggöra 
lagstiftningsförslag för att ge ett normativt 
värde till den förbättrade versionen av 
myndighetens vägledning för 
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade växter från 2010.

Senast fyra år efter den …+ ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv för Europaparlamentet och rådet, 
inbegripet effektiviteten i de bestämmelser 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att begränsa eller förbjuda odling av 

Senast fyra år efter den … ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv även för Europaparlamentet och 
rådet, inbegripet effektiviteten i de 
bestämmelser som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att begränsa eller förbjuda 
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genetiskt modifierade organismer inom 
hela eller delar av sina territorier samt en 
väl fungerande inre marknad. Rapporten 
får åtföljas av lagstiftningsförslag som 
kommissionen anser lämpliga. 
Kommissionen ska även rapportera om 
framstegen med att ge ett normativt värde 
till den förbättrade versionen av 
myndighetens vägledning för 
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade växter från 2010.

odling av genetiskt modifierade organismer 
inom hela eller delar av sina territorier 
samt en väl fungerande inre marknad. 
Rapporten får åtföljas av 
lagstiftningsförslag som kommissionen 
anser lämpliga. Kommissionen ska även 
rapportera om framstegen med att ge ett 
normativt värde till den förbättrade 
versionen av myndighetens vägledning för 
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade växter från 2010.

__________________ __________________

+ EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

+ EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. fr

Motivering

Ändringen syftar till att säkerställa förstärkta bedömningsförfaranden med avseende på 
genetiskt modifierade organismer. Efsa har arbetat med att uppdatera vägledningen och 
offentliggjorde en reviderad version i november 2010. Kommissionen har emellertid inte lagt 
fram något förslag som gör det möjligt att ge ett normativt värde till dessa bestämmelser. 
Därför syftar denna ändring till att ge kommissionen ett år på sig att offentliggöra en 
vägledning som anpassats till bilaga II till direktiv 2001/18/EG.

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

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Senast fyra år efter den …+ ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv för Europaparlamentet och rådet, 
inbegripet effektiviteten i de bestämmelser 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom 
hela eller delar av sina territorier samt en 
väl fungerande inre marknad. Rapporten 

Senast fyra år efter den …+ ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv för Europaparlamentet och rådet, 
inbegripet effektiviteten i de bestämmelser 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom 
hela eller delar av sina territorier samt en 
väl fungerande inre marknad. Rapporten 
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får åtföljas av lagstiftningsförslag som 
kommissionen anser lämpliga. 
Kommissionen ska även rapportera om 
framstegen med att ge ett normativt värde 
till den förbättrade versionen av 
myndighetens vägledning för 
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade växter från 2010.

får åtföljas av lagstiftningsförslag som 
kommissionen anser lämpliga. Under 
denna period ska kommissionen uppmana 
Efsa att ändra sitt bedömningssätt. Den 
vägledning som offentliggjordes 2010 ska 
revideras så att den inbegriper studier av 
kombinerade genetiskt modifierade 
organismer eller genetiskt modifierade 
organismer som korsats med varandra på 
djur. Studierna bör dessutom avse en 
längre period och ett större antal djur.

__________________ __________________

+ EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

+ EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. fr

Motivering

Odling av genetiskt modifierade organismer med flera ändrade drag (genetiskt modifierade 
organismer som korsats med varandra eller kombinerade genetiskt modifierade organismer) 
utgör redan i stort sett majoriteten av de genetiskt modifierade organismerna (i 
Förenta staterna utgör de 71 procent när det gäller vete och 2/3 när det gäller bomull), därav 
den tvingande nödvändigheten att bedöma dessa och ändra Efsas metoder.

Ändringsförslag 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Senast fyra år efter den …+ ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv för Europaparlamentet och rådet, 
inbegripet effektiviteten i de bestämmelser 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom 
hela eller delar av sina territorier samt en 
väl fungerande inre marknad. Rapporten 
får åtföljas av lagstiftningsförslag som 

Senast fyra år efter den …+ ska 
kommissionen lägga fram en rapport om 
medlemsstaternas tillämpning av detta 
direktiv för Europaparlamentet och rådet, 
inbegripet effektiviteten i de bestämmelser 
som gör det möjligt för medlemsstaterna 
att begränsa eller förbjuda odling av 
genetiskt modifierade organismer inom 
hela eller delar av sina territorier samt en 
väl fungerande inre marknad. Senast ett år 
efter den …+ ska kommissionen lägga 
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kommissionen anser lämpliga.
Kommissionen ska även rapportera om 
framstegen med att ge ett normativt värde 
till den förbättrade versionen av 
myndighetens vägledning för
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade växter från 2010.

fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet för att 
bilaga II till direktiv 2001/18/EG ska bli 
förenlig med myndighetens nya 
vägledning för bedömning av de risker 
som genetiskt modifierade organismer 
medför.

__________________ __________________

+ EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

+ EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. fr

Ändringsförslag 309
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 2a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 2a

Senast den …+ ska kommissionen lägga 
fram ett förslag till 
genomförandeförordning om 
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade organismer. Den 
genomförandeförordningen ska bland 
annat säkerställa att följande beaktas i 
vederbörlig ordning i 
miljöriskbedömningen:

– De långsiktiga direkta och indirekta 
miljöeffekterna av genetiskt modifierade 
grödor.

– De potentiella effekterna på 
icke-målorganismer.

– De olika särdragen hos de mottagande 
miljöerna och de geografiska områden 
där genetiskt modifierade grödor får 
odlas.

– Motståndskraften mot herbicider för 
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skadedjur eller ogräs.

– De potentiella miljökonsekvenserna av 
förändrad användning av 
bekämpningsmedel på grund av 
herbicidtoleranta genetiskt modifierade 
grödor.

Genomförandeförordningen ska också 
säkerställa att miljöriskbedömningen i 
tillräcklig omfattning återspeglar det 
osäkra forskningsläget och skilda 
tolkningar av vetenskapliga data.

__________________

 EUT: Vänligen för in datumet 
sex månader efter detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa att medlemsstaternas möjligheter att införa undantag går hand i 
hand med en förbättrad miljöriskbedömning. Efsas vägledande dokument om 
miljöriskbedömningen av genetiskt modifierade grödor presenterades redan 2010 
tillsammans med ett yttrande om utvärderingen av potentiella effekter av genmodifierade 
växter på icke-målorganismer. Enligt COM-dokumentet skulle en genomförandeförordning 
presenteras som sedan skulle fungera som en grund för de sökande när de lämnar in 
ansökningar om tillstånd att använda genmodifierade organismer och för riskbedömare. 
Inget har emellertid hänt sedan dess.

Ändringsförslag 310
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 2b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 2b

Senast den …+ ska kommissionen lägga 
fram en rapport inför Europaparlamentet 
och rådet om genomförandet av 
artikel 26a i direktiv 2001/18/EG. 
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Rapporten ska innehålla särskilda 
rekommendationer till medlemsstaterna 
och får åtföljas av lagstiftningsförslag 
som kommissionen anser lämpliga.

__________________
+ EUT: Vänligen för in datumet: tre år 
efter detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 311
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 2c (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 2c

Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den …. De ska genast underrätta 
kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om 
hur hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas 
av detta direktiv.

__________________

 EUT: Vänligen för in datumet:
12 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande.
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Or. en

Motivering

Eftersom detta direktiv innehåller bindande krav, till exempel vad gäller samexistens och 
ansvarighet, finns det behov av en klausul om införlivande.

Ändringsförslag 312
Bart Staes
för Verts/ALE-gruppen

Rådets ståndpunkt
Artikel 2d (ny)
Förordning (EG) nr 683/2003
Artikel 7 – punkt 3, artikel 19 – punkt 3, artikel 35 – punkt 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 2d

Förordning (EG) nr 1829/2003 ska 
ändras på följande sätt:

1) I artiklarna 7.3 och 19.3 ska 
hänvisningen till ”artikel 35.2” ersättas 
med en hänvisning till ”artikel 35.3”.

2) I artikel 35.3 ska följande läggas till: 

”Som ett undantag från artikel 5a 
punkterna 3 och 4 ska ett förslag till 
bestämmelse om godkännande av en 
genetiskt modifierad organism inte antas 
om rådet inte har avgett ett positivt 
yttrande.”

Or. en

Motivering

Jean-Claude Juncker har gjort klart att han vill prioritera en demokratisering av 
beslutsprocessen när det gäller godkännande av genetiskt modifierade organismer. Det 
nuvarande förslaget erbjuder en möjlighet att omgående lösa den frågan. En snabb lösning 
för tidsperioden fram till dess lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer har 
anpassats till fördraget vore att ersätta hänvisningen till lagstiftningsförfarandet med en 
hänvisning till ett föreskrivande förfarande med kontroll under förutsättning att det 
kompletteras med en bestämmelse om demokratisering av förfarandet.
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Ändringsförslag 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo och Marco Affronte

Rådets ståndpunkt
Artikel 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde 
dagen efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning.
Inom sex månader efter ikraftträdandet 
ska medlemsstaterna införliva innehållet i 
detta direktiv genom att ändra sin 
nationella lagstiftning om genomförande 
av direktiv 2001/18/EG.

Or. en

Motivering

Även om ett införlivande av detta direktiv är av intresse för en medlemsstat som vill förbjuda 
odlingen, eftersom minst en av de rättsliga grunderna är artikel 114, vore det bättre att ange 
ett datum för när medlemsstaten måste införliva direktivet i den nationella lagstiftningen för 
att skapa en bättre harmonisering i EU.

Ändringsförslag 314
Julie Girling och Jan Huitema

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2001/18/EG
Bilaga I A – del 2 – punkt 1 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1a. I bilaga I A del 2 ska punkt 1 ersättas 
med följande: 

Följande metoder, som avses i artikel 2.2 b, 
anses inte leda till genetisk modifiering, 
förutsatt att de inte inbegriper användning 
av sådana hybridnukleinsyramolekyler 
eller genetiskt modifierade organismer som 

Följande metoder, som avses i artikel 2.2 b, 
anses inte leda till genetisk modifiering, 
förutsatt att de inte inbegriper användning 
av sådana hybridnukleinsyramolekyler 
eller genetiskt modifierade organismer som 
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framställts genom andra metoder än dem 
som undantas genom bilaga I B.

framställts genom andra metoder än dem 
som undantas genom bilaga I B.

1) Befruktning "in vitro". 1) Befruktning ”in vitro”.

2) Naturliga processer såsom konjugation, 
transduktion eller transformation.

2) Naturliga processer såsom konjugation, 
transduktion eller transformation.

3) Polyploid induktion. 3) Polyploid induktion.

4) Cisgenesis.

Or. en

Motivering

I sitt vetenskapliga yttrande om säkerhetsbedömning av växter som utvecklats genom 
cisgenetiska och intragenetiska metoder drog Efsas panel för genetiskt modifierade 
organismer slutsatsen att ”similar hazards can be associated with cisgenic and 
conventionally bred plants, while novel hazards can be associated with intragenic and 
transgenic plants” [liknande risker kan knytas till cisgeniskt och konventionellt odlade växter, 
medan nya risker kan knytas till intragena och transgena växter]. Det är därför olämpligt att 
låta cisgenetiskt odlade växter omfattas av nuvarande direktiv.


