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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas 
möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom 
sina territorier
(10972/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10972/2014 –
C8-0145/2014),

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1 en behandling 
som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0375),

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 69 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0000/2014).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Rådets ståndpunkt
Beaktandeled 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 192.1,

Or. en

                                               
1 EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 350.
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Motivering

Återinförande av ändringsförslag 1 som antogs i kammaren med en absolut majoritet för en 
ändring av den rättsliga grunden. I sin skrivelse av den 29 mars 2011 till ENVI-utskottet 
skrev JURI-utskottet: Med hänsyn till att argumenten mot odling av genmodifierade 
organismer främst är baserade på miljöskäl bör den korrekta rättsliga grunden för förslaget i 
dess av föredraganden ändrade lydelse vara artikel 192.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 2

Rådets ståndpunkt
Skäl 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 2 som antogs vid första behandlingen återinförs delvis. Förtydligande av det 
viktigaste i den riskbedömning som avses i bilaga II till direktiv 2001/18/EG.

Ändringsförslag 3

Rådets ståndpunkt
Skäl 2a (nytt)
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Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2a) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör som en prioriterad åtgärd säkerställa 
att slutsatserna från rådets (miljö) möte 
den 4 december 2008 tillämpas, det vill 
säga en korrekt tillämpning av de rättsliga 
krav på riskbedömning av genetiskt 
modifierade organismer som fastställs i 
bilaga II till direktiv 2001/18/EG. Det bör 
i synnerhet göras en mycket noggrann 
bedömning av de långsiktiga 
miljökonsekvenserna av genetiskt 
modifierade grödor och deras möjliga 
effekter på icke-målorganismer. Det bör 
tas vederbörlig hänsyn till särdragen hos 
de mottagande miljöerna och de 
geografiska områden där genetiskt 
modifierade grödor får odlas, och det bör 
göras en bedömning av de potentiella 
miljökonsekvenserna av förändrad 
användning av bekämpningsmedel på 
grund av herbicidtoleranta genetiskt 
modifierade grödor. Kommissionen bör 
mer specifikt se till att de nya riktlinjerna 
för riskbedömning av genetiskt 
modifierade organismer ges ett normativt 
värde. Dessa riktlinjer bör inte enbart 
grundas på principen om huvudsaklig 
motsvarighet eller på komparativa 
säkerhetsbedömningar. De bör möjliggöra 
ett tydligt fastställande av direkta och 
indirekta effekter på lång sikt och källor 
till vetenskaplig osäkerhet.

Or. {EN}en

Motivering

Ändringsförslag 44 som antogs vid första behandlingen återinförs delvis. Det sammanfattar 
de huvudsakliga krav som rådet uttryckte i sina slutsatser av den 4 december 2008, vilka 
enhälligt antogs. I slutsatserna ställs framför allt krav på en tydlig förbättring i 
genomförandet av riskbedömningen såsom föreskrivs i direktiv 2001/18/EG.
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Ändringsförslag 4

Rådets ståndpunkt
Skäl 2b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(2b) Det är viktigt att beakta det politiska 
sammanhanget, och framför allt det 
politiska åtagande som kommissionens 
nyvalde ordförande gav uttryck för i juli 
2014 om att snabbt se över den nuvarande 
beslutsprocessen för genetiskt modifierade 
organismer för att fästa minst lika stor 
vikt vid de demokratiskt valda 
regeringarnas åsikter som vid 
forskarvärldens åsikter.

Or. en

Motivering

Den 15 juli 2014 meddelade kommissionens nya ordförande, i samband med att han 
presenterade sina politiska riktlinjer för ledamöterna i Europaparlamentet, att han hade för 
avsikt att se över det nuvarande godkännandeförfarandet för genetiskt modifierade 
organismer (GMO:er) eftersom han ansåg att det var oacceptabelt att kommissionen, enligt 
de gällande reglerna, är rättsligt skyldig att godkänna import och bearbetning av nya 
GMO:er, även i lägen då en klar majoritet av medlemsstaterna är emot en användning av 
dessa. Han ansåg att kommissionen borde kunna fästa lika stor vikt vid de demokratiskt valda 
regeringarnas åsikter som vid råd från forskare. I uppdragsbeskrivningen till den nominerade 
kommissionsledamoten betonade den nyvalde ordföranden också sitt starka engagemang för 
en sådan översyn inom den nya kommissionens första 6 månader. Även om den nuvarande 
ändringen av direktiv 2001/18/EG i princip inte berör EU:s godkännandeförfarande för 
GMO:er bör det nya politiska situationen beaktas.

Ändringsförslag 5

Rådets ståndpunkt
Skäl 5

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(5) Erfarenheten har visat att odling av 
genetiskt modifierade organismer är en 
fråga som behandlas mer ingående på 
medlemsstatsnivå. Frågor som rör 

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

utsläppande på marknaden och import av 
genetiskt modifierade organismer bör även 
fortsättningsvis regleras på unionsnivå för 
att den inre marknaden ska kunna 
upprätthållas. Odling kan dock kräva mer 
flexibilitet i vissa fall, eftersom det är en 
fråga med en stark nationell, regional och 
lokal anknytning på grund av det nära 
sambandet med markanvändning, lokala 
jordbruksstrukturer och skydd eller 
bevarande av livsmiljöer, ekosystem och 
landskap. Det är inte heller säkert att den 
harmoniserade miljö- och 
hälsoriskbedömningen tar hänsyn till alla 
eventuella effekter av odling av genetiskt 
modifierade organismer i olika regioner 
och lokala ekosystem. I enlighet med 
artikel 2.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) får medlemsstaterna anta 
rättsligt bindande akter som begränsar 
eller förbjuder den faktiska odlingen av 
genetiskt modifierade organismer inom 
sina territorier efter det att en genetiskt 
modifierad organism lagligen har 
godkänts för utsläppande på 
unionsmarknaden. Denna flexibilitet bör 
dock inte inverka negativt på det 
gemensamma godkännandeförfarandet, 
särskilt utvärderingsprocessen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 5 som antogs vid första behandlingen återinförs delvis för att klargöra att 
bedömningen av de nationella, regionala och lokala effekterna av odlingen av genetiskt 
modifierade organismer alltid kräver åtminstone vissa vetenskapliga uppgifter och att 
miljöaspekter som kanske redan har - eller kanske inte har - undersökts på EU-nivå tas upp.
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Ändringsförslag 6

Rådets ståndpunkt
Skäl 6

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7

Rådets ståndpunkt
Skäl 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7) I enlighet med artikel 2.2 i EUF-
fördraget har medlemsstaterna därför rätt 
att få möjlighet att under 

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

större flexibilitet att besluta om de vill eller 
inte vill odla genetiskt modifierade grödor 
inom sina territorier utan att man påverkar 
riskbedömningen i unionens system för 
godkännande av genetiskt modifierade 
organismer, vare sig under 
godkännandeförfarandet eller därefter, och 
oberoende av de åtgärder som 
medlemsstaterna måste vidta med stöd av 
direktiv 2001/18/EG för att förhindra 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter, 
inom sina territorier och i angränsande 
medlemsstaters gränsområden.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslag 22 och 24 som ger medlemsstaterna rätt att frivilligt 
använda sig av förhandlingsförfarandet med det ansökande företaget (så kallade fas I) eller 
det nationella förfarandet för begränsning eller förbud baserat på särskilda skäl (fas II). Hör 
även samman med ändringsförslag 21 i fråga om medlemsstaternas åliggande att vidta 
samexistensåtgärder.
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Ändringsförslag 8

Rådets ståndpunkt
Skäl 7a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7a) För att odlingen av genetiskt 
modifierade organismer inte ska leda till 
oavsiktlig förekomst av genetiskt 
modifierade organismer i andra produkter 
behövs effektiva samexistensåtgärder.
Medlemsstaterna bör därför, i enlighet 
med direktiv 2001/18/EG, vara tvungna 
att anta bestämmelser för sina territorier 
för att undvika sådan oavsiktlig 
förekomst. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt eventuell gränsöverskridande 
kontaminering från en medlemsstat eller 
region där odling får ske till en 
angränsande medlemsstat eller region där 
odling är förbjuden. Kommissionens 
rekommendation av den 13 juli 2010 ger 
medlemsstaterna vägledning 
i utvecklingen av nationella 
samexistensåtgärder1a, inbegripet i 
gränsområden.

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

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslag 21 som omformulerar artikel 26a: Medlemsstaterna bör 
vara tvungna att vidta åtgärder för att förhindra förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter.
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Ändringsförslag 9

Rådets ståndpunkt
Skäl 7b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(7b) Genom att ge medlemsstaterna 
utrymme för flexibilitet bör man kunna 
underlätta beslutsprocessen avseende 
genetiskt modifierade organismer.
Konsumenternas, jordbrukarnas och de 
övriga aktörernas valfrihet bör samtidigt 
bevaras medan man skapar större 
tydlighet för berörda parter när det gäller 
odling av genetiskt modifierade 
organismer i unionen. Detta direktiv är 
därför förenligt med en väl fungerande 
inre marknad.

Or. en

Ändringsförslag 10

Rådets ståndpunkt
Skäl 8

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

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

Motivering

Hör samman med ändringsförslag 22 om artikel 26b. 1. En medlemsstat som begär en 
anpassning av det geografiska tillämpningsområdet för sin anmälan/ansökan för att odling 
inte får förekomma inom hela eller delar av den medlemsstatens territorium (fas I) bör vara 
skyldig att motivera sin begäran (baserat på särskilda skäl, i enlighet med artikel 26b. 3).

Ändringsförslag 11

Rådets ståndpunkt
Skäl 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

(10) Utan att påverka en medlemsstats 
möjlighet att begära en anpassning av det 
geografiska tillämpningsområdet för 
anmälan/ansökan, bör en medlemsstat 
alltid ges möjlighet att agera riskhanterare 
och anta motiverade bestämmelser som 
begränsar eller förbjuder odling av en
genetiskt modifierad organism eller 
grupper av genetiskt modifierade 
organismer fastställda utifrån gröda eller 
egenskaper eller av alla genetiskt 
modifierade organismer efter att de har 
godkänts inom hela eller delar av sitt 
territorium, av skäl som rör allmänhetens 
intresse, som är förenliga med 
unionsrätten. Dessa skäl kan avse 
miljöpolitiska eller jordbrukspolitiska mål 
eller andra legitima faktorer, till exempel 
socioekonomiska effekter, om dessa 
faktorer inte har behandlats inom ramen 
för det harmoniserade förfarande som 
fastställs i del C i direktiv 2001/18/EG 
eller i händelse av fortsatt vetenskaplig 
osäkerhet. Åtgärderna bör vara 
vederbörligen motiverade av 
vetenskapliga skäl eller av skäl som rör 
andra legitima faktorer som kan uppstå 
vid avsiktlig utsättning eller utsläppande 
på marknaden av genetiskt modifierade 
organismer. Dessa skäl får åberopas 
enskilt eller i kombination med varandra, 
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beroende på de särskilda förhållandena i 
den medlemsstat, den region eller det 
område där dessa bestämmelser kommer 
att tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 12

Rådets ståndpunkt
Skäl 11

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

(11) Den skyddsnivå för människors eller 
djurs hälsa och miljön som valts i unionen 
får inte ändras av en medlemsstat, och 
denna princip bör respekteras. För att 
undvika att de befogenheter som beviljas 
riskbedömare och riskhanterare i direktiv 
2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003 påverkas, bör en medlemsstat 
enbart åberopa skäl som avser 
miljöpolitiska mål som kompletterar 
bedömningen av riskerna för hälsa och 
miljön, vilka bedöms i samband med 
godkännandeförfarandena i direktiv 
2001/18/EG och i förordning (EG) 
nr 1829/2003.

Or. en

Motivering

Listan över skäl är för begränsad och omfattar inte några kompletterande miljöskäl som en 
medlemsstat får åberopa för att motivera ett förbud (såsom skydd av biologisk mångfald).
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Ändringsförslag 13

Rådets ståndpunkt
Skäl 11a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör få grunda 
åtgärder som begränsar eller förbjuder 
odling av genetiskt modifierade 
organismer på vederbörligen motiverade 
skäl som hänger samman med 
miljökonsekvenser, eller på skäl som 
hänger samman med riskhantering. 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, 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, 
avsaknaden av eller bristen på relevanta 
uppgifter om de potentiella negativa 
effekterna av spridningen av genetiskt 
modifierade organismer lokalt eller 
regionalt i en medlemsstat samt effekterna 
på den biologiska mångfalden.

Or. en

Motivering

Hör samman med det centrala ändringsförslaget 24 om artikel 26b.3.
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Ändringsförslag 14

Rådets ståndpunkt
Skäl 11b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11b) De skäl som hänger samman med 
socioekonomiska effekter får bland annat 
avse att samexistensåtgärder är praktiskt 
ogenomförbara eller medför höga 
kostnader eller är omöjliga att tillämpa på 
grund av specifika geografiska 
förhållanden, exempelvis små öar eller 
bergsområden; behovet av att skydda 
jordbruksproduktionens mångfald, eller 
behovet av att trygga utsädets renhet.

Or. en

Motivering

Klargörande vad gäller socioekonomiska effekter. Hänger samman med ändringsförslag 24.

Ändringsförslag 15

Rådets ståndpunkt
Skäl 11c (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11c) Medlemsstaterna bör få grunda 
åtgärder som begränsar eller förbjuder 
odling av genetiskt modifierade 
organismer på andra skäl som kan avse 
markanvändning, fysisk planering eller 
andra legitima faktorer.

Or. en

Motivering

Klargörande vad gäller andra typer av skäl som kan åberopas av medlemsstaterna för att 
motivera en begränsning eller ett förbud. Hör samman med ändringsförslag 24.
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Ändringsförslag 16

Rådets ståndpunkt
Skäl 12

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

utgår

____________________

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

Or. en

Ändringsförslag 17

Rådets ståndpunkt
Skäl 14

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

(14) Bestämmelser som antas av 
medlemsstater enligt detta direktiv bör 
omfattas av ett gransknings- och 
informationsförfarande på unionsnivå. . 
Med tanke på nivån av unionens 
granskning och information är det inte 
nödvändigt att därutöver föreskriva 
tillämpning av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG1.
Medlemsstaterna får begränsa eller 
förbjuda odling av en genetiskt modifierad 
organism inom hela eller delar av sina 
territorier från och med den dag då 
unionsgodkännandet träder i kraft och 
under hela giltighetstiden för
medgivandet/godkännandet, förutsatt att en 
fastställd frysningsperiod under vilken 
kommissionen gavs möjlighet att komma 
med synpunkter på de föreslagna 
bestämmelserna har löpt ut. Den berörda 
medlemsstaten bör därför meddela 
kommissionen de föreslagna 
bestämmelserna åtminstone 75 dagar 
innan de antas så att kommissionen ges 
möjlighet att komma med synpunkter och 
medlemsstaten bör under denna period 
avstå från att anta och genomföra dessa 
bestämmelser. Efter utgången av den 
fastställda frysningsperioden bör 
medlemsstaten ha möjlighet att anta 
bestämmelserna i sin ursprungliga form 
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eller så som de föreligger efter att ha 
ändrats för att ta hänsyn till 
kommissionens synpunkter.

____________________ ____________________

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

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

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att låta medlemsstaterna vidta åtgärder under hela 
giltighetstiden för godkännandet. De sista två meningarna i skälet (”Den berörda 
medlemsstaten ...”) har flyttats från skäl 16 som har utgått.

Ändringsförslag 18

Rådets ståndpunkt
Skäl 15a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15a) Mot bakgrund av betydelsen av 
vetenskapliga belägg i samband med 
beslut om förbud mot eller godkännande 
av genetiskt modifierade organismer bör 
myndigheten och medlemsstaterna varje 
år samla in och offentliggöra 
forskningsresultaten avseende risken för 
eller bevisen på oavsiktlig förekomst eller 
kontaminering av genetiskt modifierade 
organismer eller faran för miljön eller 
människors hälsa.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 4 som antogs vid första behandlingen har delvis återinförts.
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Ändringsförslag 19

Rådets ståndpunkt
Skäl 16

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen av detta ändringsförslag måste ses mot bakgrund av ändringsförslag 24, som 
avskaffar det obligatoriska i fas I (då en medlemsstat åläggs att lämna in en begäran till det 
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ansökande företaget för att anpassa det geografiska tillämpningsområdet för godkännandet 
av en genetiskt modifierad organism innan den får anta bestämmelser som begränsar eller 
förbjuder odlingen av genetiskt modifierade organismer inom sitt territorium). Denna 
strykning speglar strykningen av artikel 26b. 5 (ändringsförslag 26). De nödvändiga delarna 
som gäller fas I har redan införts i skäl 8 och 9. De sista meningarna i detta skäl har flyttats 
till slutet av skäl 14.

Ändringsförslag 20

Rådets ståndpunkt
Skäl 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Har flyttats till skäl 7a och stärkts.

Ändringsförslag 21

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1) I artikel 26a ska punkt 1ersättas med 
följande:

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

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

Or. en
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Motivering

En eventuell odling av genetiskt modifierade organismer bör inte medföra ytterligare 
kostnader för dem som driver konventionellt eller ekologiskt jordbruk. Medlemsstaterna bör 
därför vara tvungna att vidta åtgärder för att förhindra förekomst av genetiskt modifierade 
organismer i andra produkter. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt eventuell 
gränsöverskridande kontaminering.

Ändringsförslag 22

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

1. En medlemsstat får under förfarandet för 
godkännande av en viss genetiskt 
modifierad organism eller under förnyelsen 
av medgivandet/godkännandet be
kommissionen att för anmälaren/sökanden 
lägga fram medlemsstatens begäran om 
anpassning av det geografiska 
tillämpningsområdet för sin 
anmälan/ansökan, som lämnats in i 
enlighet med del C i detta direktiv eller 
förordning (EG) nr 1829/2003, så att hela 
eller delar av den medlemsstatens 
territorium undantas i fråga om odling.
Denna begäran ska motiveras av 
tvingande skäl, t.ex. de skäl som anges i 
punkt 3 i denna artikel. Denna begäran 
ska överlämnas till kommissionen senast 
60 dagar efter det att den 
bedömningsrapport som avses i artikel 14.2 
i detta direktiv har sänts ut, eller efter det 
att myndighetens yttrande enligt artiklarna 
6.6 och 18.6 i förordning (EG) 
nr 1829/2003 har mottagits. Kommissionen 
ska utan dröjsmål överlämna 
medlemsstatens begäran till 
anmälaren/sökanden samt till de övriga 
medlemsstaterna.

Or. en
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Motivering

För att ha rättsligt starka skäl ska anpassningen av det geografiska tillämpningsområdet till 
följd av en anmälan/ansökan som lämnats av en medlemsstat under godkännandeförfarandet 
motiveras av tvingande skäl, t.ex. de skäl som gäller för medlemsstater som 
begränsar/förbjuder odlingen av genetiskt modifierade organismer inom sitt territorium efter 
godkännandet.

Ändringsförslag 23

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 24

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

3. Om anmälaren/sökanden motsätter sig 
anpassningen av det geografiska 

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får en medlemsstat, efter att 
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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

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 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

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 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 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,
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– avsaknaden av eller bristen på relevanta 
uppgifter om de potentiella negativa 
effekterna av spridningen av genetiskt 
modifierade organismer lokalt eller 
regionalt i medlemsstaten, samt effekterna 
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,

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.

g) allmän ordning.

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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Motivering

Detta är ett viktigt ändringsförslag till ändringsakten:

– Medlemsstaterna bör få begränsa odlingen av alla eller av en särskild genetiskt modifierad 
organism, i enlighet med kommissionens ursprungliga utkast till förslag.

– Medlemsstaterna bör också kunna agera riskhanterare för att åberopa olika typer av 
faktorer (miljökonsekvenser, socioekonomiska effekter eller effekter på jordbruket) för att 
förbjuda odlingen av de genetiskt modifierade organismerna i fråga.

– Dessa skäl får inte vara för vaga och bör garantera rättssäkerhet.

Detta ändringsförslag innehåller de viktigaste delarna i parlamentets ändringsförslag 40 och 
41, vilka antogs i första behandlingen.

Ändringsförslag 25

Rådets ståndpunkt
Artikel 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 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

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att låta medlemsstaterna anta bestämmelser under hela 
giltighetstiden för godkännandet.
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Ändringsförslag 26

Rådets ståndpunkt
Artikel 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

Motivering

Eftersom det är möjligt att anta nationella bestämmelser under hela giltighetstiden för 
godkännandet (ändringsförslag 25) är denna bestämmelse inte relevant.

Ändringsförslag 27

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

Återinförande av ändringsförslag 17 och 42 vilka antogs vid första behandlingen då två nya 
kriterier fastställdes som medlemsstaterna skulle uppfylla och som rörde genetiskt 
modifierade organismer som redan finns på marknaden.

Ändringsförslag 28

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

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

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

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslag 25 och strykningen av punkt 5.

Ändringsförslag 29

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



PE537.550v01-00 30/37 PR\1035169SV.doc

SV

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. en

Motivering
Återinförande av ändringsförslag 24 som antogs vid första behandlingen.

Ändringsförslag 30

Rådets ståndpunkt
Artikel 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 

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 
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tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke.

tillämpningsområdet för anmälan/ansökan 
enligt anmälarens/sökandens uttryckliga 
eller underförstådda samtycke.
Kommissionen ska offentliggöra detta 
samtycke.

Or. en

Ändringsförslag 31

Rådets ståndpunkt
Artikel 3b – punkt 26
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 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.
Kommissionen ska också offentliggöra 
detta samtycke.

Or. en
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Ändringsförslag 32

Rådets ståndpunkt
Artikel 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. Om en anmälare/sökande eller, i 
förekommande fall, 
godkännandeinnehavaren motsätter sig en 
sådan begäran ska kommissionen 
offentliggöra en anmälan om att en 
anmälare/sökande motsätter sig.
Punkterna 3–9 i artikel 26b ska gälla i 
tillämpliga delar.

Or. en

Ändringsförslag 33

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 
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 

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 
kommissionen anser lämpliga. Under 
denna period ska kommissionen även ge 
ett normativt värde till den förbättrade 
versionen av myndighetens vägledning för 
miljöriskbedömning av genetiskt 
modifierade växter från 2010.
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modifierade växter från 2010.

_______________ ______________

EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

EUT: Vänligen för in datumet för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Efsa antog 2010 (förstärkta) riktlinjer för miljöriskbedömning av genetiskt modifierade 
växter. Eftersom de för närvarande inte är rättsligt bindande bör kommissionen uppmanas ge 
dem ett normativt värde senast fyra år efter att denna ändringsakt har trätt i kraft.
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MOTIVERING

I. Bakgrund

Den 23 juli 2014 antog 28 miljöministrar rådets ståndpunkt om begränsning av eller förbud 
mot odling av genetiskt modifierade organismer (GMO) inom sina territorier.

Det handlar egentligen om att ändra direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt 
modifierade organismer i miljön med tillägg av en ny artikel som utökar medlemsstaternas 
befogenheter att rättsligt motivera ett nationellt eller regionalt förbud mot odling av GMO.
Ändringen kommer också att vara tillämplig på den odling av GMO som godkänts enligt 
förordning EG nr 1829/2003 som omfattar livsmedels- och foderprodukter som innehåller 
GMO:er eller som är framställda av sådana organismer.

Dessa två rättsakter fastställer en strikt rättslig ram som säger att GMO:er inte får släppas ut 
på marknaden förrän ett godkännande grundat på en vetenskaplig bedömning av riskerna för 
människors och djurs hälsa, och för miljön, beviljats.

Det bör påpekas att den text som diskuteras endast handlar om odling av GMO som skördas 
eller om jordbruksforskning på plats. Import av GMO:er, främst avsedda för foder, omfattas 
alltså inte av denna lagstiftning.

Medlemsstaterna antog kompromissen först tre år efter Europaparlamentets omröstning vid 
första behandlingen den 5 juli 2011.

Även om framsteg i frågan välkomnas av alla är situationen fortfarande besvärlig:

1) Allmänheten i Europa känner en växande oro inför GMO:er, särskilt i livsmedel. I den 
särskilda Eurobarometerundersökningen 354 från december 2010 om livsmedelsrisker är det 
bara 21 % av européerna som håller med (mot 58 % som motsätter sig) påståendet att 
livsmedel baserade på genetiskt modifierade organismer är säkra för kommande 
generationer.  

En ny sådan undersökning skulle vara mycket välkommen. Den skulle antagligen visa att en 
stor majoritet av medborgarna fortfarande är negativa till odlingen av GMO.

2) Frågan om den genetiskt modifierade majsen TC1507, som 19 regeringar av 28 var emot, 
fick i februari 2014 stor uppmärksamhet i medierna. Det var endast fem medlemsstater 
(Spanien, Storbritannien, Estland, Finland och Sverige) som röstade för godkännandet av 
denna nya variant av GMO, vilket innebar att kommissionen var tvungen att fatta det slutliga 
beslutet, vilket den fortfarande inte har gjort.

3) Det centraliserade godkännandeförfarandet släpar efter. Utöver ansökan för majs TC 1507 
pågår det sex andra godkännandeförfaranden för odling av en GMO (fem för majs och en för 
soja) som har fått ett positivt yttrande från Efsa, men kommissionen tvekar inför en 
omröstning med tanke på det starka motståndet från en majoritet av medlemsstaterna.

4) Den nyvalde ordföranden för kommissionen, Jean-Claude Juncker, berörde också frågan i 
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de uttalanden som han gjorde i samband med sitt tal om kommissionens politiska inriktning 
inför Europaparlamentets ledamöter den 15 juli 2014. ”Jag tänker även se över den 
tillämpliga lagstiftningen om godkännande av genetiskt modifierade organismer. Jag tycker 
helt enkelt inte att det är rätt att de gällande reglerna tvingar kommissionen att godkänna nya 
organismer för import och bearbetning, trots att en klar majoritet av medlemsländerna är 
emot detta.”

Detta yttrande backas upp av den uppdragsskrivelse som skickades till den nya 
kommissionsledamoten med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet som uppmanas att under 
de första 6 månaderna av sin mandatperiod se över den beslutsprocess som gäller för GMO.

Detta nya politiska klimat bör beaktas av föredraganden vid utarbetandet av sitt utkast till 
rekommendation.

Parlamentet, en majoritet av medlemsstaterna och kommissionens nya ordförande måste alla 
vilja föra fram GMO-frågan i ljuset, eftersom den har fastnat i en för alla inblandade 
frustrerande byråkrati.

II. Målsättningar och begränsningar i rådets ståndpunkt

Det är viktigt att påminna om att det huvudsakliga målet med denna ändring av regelverket är 
att ge mer frihet och ökad rättssäkerhet åt de medlemsstater som inom hela eller delar av sina 
territorier vill förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer som har godkänts på EU-
nivå. Rådet erkänner uttryckligen detta i skäl 5.

Rådet har, i en strävan mot detta mål som det delar med parlamentet, återinfört vissa av våra 
ändringsförslag, samtidigt som det har införts ett förfarande med nya krav som de nationella 
myndigheterna måste uppfylla.

En medlemsstat skulle vara tvungen (ny artikel 26b.1 och 2) att lämna en begäran till det 
företag som önskar saluföra GMO:er i EU (så kallade fas I) för att detta godkännande inte ska 
omfatta dess nationella territorium.

Det är endast om fas I misslyckas och om företagets begäran avslås som det gemensamma 
förfarandet (så kallade fas II) tillämpas (ny artikel 26b.3), vilket avser de rättsliga skäl som en 
medlemsstat kan åberopa för att förbjuda odling av GMO.

Det handlar således om ett tvåstegsförfarande, där den andra fasen är beroende av den första, i 
stället för det förfarande som fanns med i kommissionens ursprungliga förslag i dess av 
parlamentet ändrade lydelse, och som bör fortsätta att vara i centrum för ändringen av 
direktivet.

Man har dock en obehaglig känsla av att det viktiga görs till en bisak i rådets version, vilket 
går stick i stäv med parlamentets mål i omröstningen den 5 juli 2011.

Det är därför föredraganden har lämnat in ändringsförslag 24 till artikel 26b.3, för att en 
medlemsstats möjlighet att välja fas I ska vara frivillig.

Ett annat hinder för medlemsstaterna att utöva sin rätt är den strikta tidsbegränsningen för det 
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nationella förfarandet för att förbjuda odling av GMO. Ett land skulle endast ha två år på sig 
att vidta åtgärder efter det att godkännandet har beviljats på EU-nivå.

Föredraganden förstår sig inte på denna begränsning och anser att 10 år, vilket är den 
lagenliga giltighetstiden för ett godkännande, är en lämplig tidsfrist. Detta är syftet med 
ändringsförslag 25 till artikel 26b.4.

Det utjämningsförfarande som föreskrivs i artikel 26b. 5 förlorar därför sin mening och utgår 
(ändringsförslag 26).

Vad gäller den öppna förteckningen över skäl som medlemsstaterna kan åberopa för att 
motivera ett förbud av odling av GMO anser föredraganden att avsaknaden av konkreta 
exempel försvagar den rättsliga aspekten. Det är därför som han med ändringsförslag 24 
föreslår en text som ligger nära den som antogs med absolut majoritet vid första 
behandlingen, med den skillnaden att det hädanefter skulle finnas följande fem kategorier av 
skäl:

• Kompletterande miljöhänsyn till dem som har utvärderats av Efsa på EU-nivå. De är 
kompletterande eftersom de rör lokala aspekter eller systemaspekter på användningen 
av GMO i en viss jordbruksmiljö.

• Kriterier som avser fysisk planering.

• Kriterier som avser markanvändning.

• Skäl som avser socioekonomiska effekter. Det handlar t.ex. om ökade kostnader pga. 
kontaminering för jordbrukare som odlar konventionella och/eller ekologiska grödor.

• Skäl som avser jordbrukspolitikens mål.

Denna förteckning över skäl skulle ge medlemsstaterna den flexibilitet som behövs för att 
vidta anpassade åtgärder utan att ändra eller påverka den aktuella riskbedömningen på 
unionsnivå.

III. Föredragandens andra ändringsförslag

Vid första behandlingen antog parlamentet 28 ändringsförslag i sitt ändrade förslag, de flesta 
utan diskussion eller med absolut majoritet i en omröstning. Med stöd av detta mandat har 
föredraganden ingett sammanlagt 33 ändringsförslag om de viktigaste ändringsförslagen som 
antogs vid första behandlingen, men inte infördes i rådets ståndpunkt.

Det är viktigt att

- upprepa parlamentets val av rättslig grund för miljön (ändringsförslag 1); denna nya 
rättsakt syftar till att ändra direktiv 2001/18/EG, men också 
förordning EG nr 1829/2003 eftersom företagets ansökan om godkännande handlar 
om både odling samt livsmedels- och foderprodukter; för direktivet från 2001 har 
visserligen den inre marknaden valts som rättslig grund, men när det gäller 
förordningen från 2003 har lagstiftarna valt inte färre än tre rättsliga grunder: jordbruk, 
inre marknaden och folkhälsan,
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Textens syfte är också att uppnå det viktiga målet att ge medlemsstaterna fler möjligheter att 
förbjuda odlingen av GMO inom sina territorier, bland annat genom att åberopa miljöskäl 
såsom skydd av biologisk mångfald eller bevarande av livsmiljöer och ekosystem.

- stärka metoden för riskbedömning; ändringsförslag 3 strävar efter att få de slutsatser 
som antogs av rådet (miljö) den 4 december 2008 att tillämpas; i dessa efterlystes 
övergripande och effektiva metoder för riskbedömning med tanke på att de långsiktiga 
effekterna av odling av GMO hittills inte har beaktats i tillräcklig utsträckning,

Föredraganden välkomnar att rådets text tar upp denna fråga i sina bestämmelser, men texten 
bör trots detta förbättras. Syftet med ändringsförslag 33 är att göra Efsas riktlinjer bindande.

- införa obligatoriska åtgärder för att garantera samexistens mellan olika grödor.

Det var andan i denna ändring av artikel 26a som lades fram i kammaren i juli 2011som 
föredraganden vill lägga fram igen med ändringsförslag 21.

Det är viktigt att i denna rättsakt införa ett krav på medlemsstaterna att garantera samexistens 
mellan olika grödor och att förhindra all spridning över gränserna. Det är ett krav som en 
majoritet av Europas jordbrukare ställer sig bakom.

Ändringar föreslås också för att garantera ett öppet förfarande för begränsning eller förbud av 
odling av GMO och för att säkerställa att dessa viktiga beslut offentliggörs.


