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21.10.2015 A8-0305/4 

Amendement  4 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De redenen waarom 

Richtlijn 2001/18/EG bij 

Richtlijn (EU) 2015/412 wat betreft ggo's 

voor de teelt is gewijzigd, zijn ook relevant 

voor andere ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders die onder Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen. De uitslag van de 

stemmingen in het bevoegde comité, of in 

de Raad, over uitvoeringsbesluiten inzake 

de verlening van vergunningen voor 

producten die onder Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen en die niet bestemd 

zijn voor de teelt luidt immers telkens 

"geen advies" (geen gekwalificeerde 

meerderheid voor dan wel tegen de 

verlening van een vergunning), en er zijn 

ook lidstaten waar het gebruik van deze 

producten is verboden. Op grond van deze 

overwegingen is het passend Verordening 

(EG) nr. 1829/2003 te wijzigen om de 

lidstaten de mogelijkheid te bieden het 

gebruik van ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders op hun gehele grondgebied of 

een deel daarvan te beperken of te 

verbieden, op basis van dwingende 

gronden die verenigbaar zijn met het recht 

van de Unie en die geen verband houden 

met de risico's voor de gezondheid van 

mens en dier en voor het milieu, die 

immers overeenkomstig Verordening 

(7) De redenen waarom 

Richtlijn 2001/18/EG bij 

Richtlijn (EU) 2015/412 wat betreft ggo's 

voor de teelt is gewijzigd, zijn ook relevant 

voor andere ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders die onder Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen. De uitslag van de 

stemmingen in het bevoegde comité, of in 

de Raad, over uitvoeringsbesluiten inzake 

de verlening van vergunningen voor 

producten die onder Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen en die niet bestemd 

zijn voor de teelt luidt immers telkens 

"geen advies" (geen gekwalificeerde 

meerderheid voor dan wel tegen de 

verlening van een vergunning), en er zijn 

ook lidstaten waar het gebruik van deze 

producten is verboden. Op grond van deze 

overwegingen is het passend Verordening 

(EG) nr. 1829/2003 te wijzigen om de 

lidstaten de mogelijkheid te bieden het in 

de handel brengen van ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders op hun gehele grondgebied of 

een deel daarvan te beperken of te 

verbieden, op basis van gronden die 

verenigbaar zijn met het recht van de Unie. 

Deze mogelijkheid mag niet gelden voor 

ggo's voor de teelt, die reeds vallen onder 

de bij Richtlijn (EU) 2015/412 in 

Richtlijn 2001/18/EG aangebrachte 
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(EG) nr. 1829/2003 reeds worden 

beoordeeld op het niveau van de Unie. 

Deze mogelijkheid mag niet gelden voor 

ggo's voor de teelt, die reeds vallen onder 

de bij Richtlijn (EU) 2015/412 in 

Richtlijn 2001/18/EG aangebrachte 

wijzigingen. 

wijzigingen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Amendement  5 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Daarom moet worden toegestaan dat de 

lidstaten maatregelen vaststellen om het 

gebruik van een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder, 

of van een groep ggo's of gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, op hun 

gehele grondgebied of een deel daarvan te 

beperken of te verbieden nadat er een 

vergunning voor is verleend, op 

voorwaarde dat dergelijke maatregelen 

gemotiveerd moeten zijn, een grondslag 

moeten vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, en 

moeten stroken met de beginselen van 

evenredigheid en non-discriminatie tussen 

nationale en niet-nationale producten, 

alsmede met de artikelen 34 en 36 en 

artikel 216, lid 2, VWEU. 

(8) Daarom moet worden toegestaan dat de 

lidstaten maatregelen vaststellen om het in 

de handel brengen van een ggo of een 

genetisch gemodificeerd levensmiddel of 

diervoeder, of van een groep ggo's of 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders, op hun gehele grondgebied of 

een deel daarvan te beperken of te 

verbieden nadat er een vergunning voor is 

verleend, op voorwaarde dat dergelijke 

maatregelen gemotiveerd zijn, een 

grondslag vinden in gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie en 

stroken met de artikelen 34 en 36 en 

artikel 216, lid 2, VWEU. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/6 

Amendement  6 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De krachtens deze verordening 

vastgestelde beperkingen of verboden 

moeten betrekking hebben op het gebruik 

en niet op het vrije verkeer en de invoer 

van genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders. 

(9) De krachtens deze verordening 

vastgestelde beperkingen of verboden 

moeten betrekking hebben op het in de 

handel brengen en niet op het vrije verkeer 

en de invoer van genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Amendement  7 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het dankzij Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 in de Unie bereikte niveau 

van bescherming van de gezondheid van 

mens en dier en van het milieu vereist een 

uniforme wetenschappelijke beoordeling 

in de gehele Unie, en deze verordening 

mag daarin geen verandering brengen. 

Om een eventuele inbreuk op de 

bevoegdheden die in het kader van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 aan de 

risicobeoordelaars en risicomanagers zijn 

verleend, te voorkomen, mag het de 

lidstaten niet worden toegestaan een 

beroep te doen op gronden die verband 

houden met risico's voor de gezondheid 

en het milieu, die moeten worden 

behandeld overeenkomstig de reeds in 

Verordening (EG) nr. 1829/2003, en met 

name de artikelen 10, 22 en 34 daarvan, 

vastgestelde procedure. 

Schrappen 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/8 

Amendement  8 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Op grond van deze verordening 

vastgestelde maatregelen van de lidstaten 

moeten met het oog op de goede werking 

van de interne markt worden onderworpen 

aan een procedure van toetsing en 

informatie op het niveau van de Unie. 

Gezien het niveau van toetsing en het 

informatieniveau waarin deze verordening 

voorziet, is het niet nodig om voorts de 

toepassing van Richtlijn 98/34/EG van het 

Europees Parlement en de Raad verplicht 

te stellen
15

. De bij deze verordening in 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 

aangebrachte wijzigingen stellen de 

lidstaten in staat het gebruik van ggo's of 

genetisch gemodificeerde levensmiddelen 

en diervoeders op hun gehele grondgebied 

of een deel daarvan te beperken of te 

verbieden gedurende de gehele looptijd van 

de vergunning, mits een vastgestelde 

wachttermijn, gedurende welke de 

Commissie en de andere lidstaten in de 

gelegenheid worden gesteld opmerkingen 

te maken over de voorgestelde 

maatregelen, is verstreken. De betrokken 

lidstaat moet dan ook, ten minste 3 

maanden voor de vaststelling ervan, een 

ontwerp van de maatregelen aan de 

Commissie mededelen zodat de Commissie 

en de overige lidstaten opmerkingen 

kunnen maken; gedurende deze periode 

(11) Op grond van deze verordening 

vastgestelde maatregelen van de lidstaten 

moeten met het oog op de goede werking 

van de interne markt worden onderworpen 

aan een procedure van toetsing en 

informatie op het niveau van de Unie. 

Gezien het niveau van toetsing en het 

informatieniveau waarin deze verordening 

voorziet, is het niet nodig om voorts de 

toepassing van Richtlijn 98/34/EG van het 

Europees Parlement en de Raad verplicht 

te stellen
15

. De bij deze verordening in 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 

aangebrachte wijzigingen stellen de 

lidstaten in staat het in de handel brengen 

van ggo's of genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders op hun 

gehele grondgebied of een deel daarvan te 

beperken of te verbieden gedurende de 

gehele looptijd van de vergunning, mits 

een vastgestelde wachttermijn, gedurende 

welke de Commissie en de andere lidstaten 

in de gelegenheid worden gesteld 

opmerkingen te maken over de 

voorgestelde maatregelen, is verstreken. 

De betrokken lidstaat moet dan ook, ten 

minste 3 maanden voor de vaststelling 

ervan, een ontwerp van de maatregelen aan 

de Commissie mededelen zodat de 

Commissie en de overige lidstaten 

opmerkingen kunnen maken; gedurende 
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moet de lidstaat zich onthouden van het 

vaststellen en uitvoeren van deze 

maatregelen. Na de vastgestelde 

wachttermijn kan de lidstaat de 

aanvankelijk voorgestelde maatregelen 

aannemen of de gewijzigde maatregelen 

waarin rekening is gehouden met de 

opmerkingen van de Commissie of de 

lidstaten. Het moet de lidstaten worden 

toegestaan de Commissie in kennis te 

stellen van op grond van deze verordening 

vastgestelde maatregelen voordat een 

vergunning wordt verleend voor het 

product waarop de maatregelen betrekking 

hebben, zodat de beperking of het verbod 

van kracht wordt met ingang van de datum 

van inwerkingtreding van de EU-

vergunning. 

__________________ 

15
 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 juni 1998 

betreffende een informatieprocedure op het 

gebied van normen en technische 

voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, 

blz. 37). 

deze periode moet de lidstaat zich 

onthouden van het vaststellen en uitvoeren 

van deze maatregelen. Na de vastgestelde 

wachttermijn kan de lidstaat de 

aanvankelijk voorgestelde maatregelen 

aannemen of de gewijzigde maatregelen 

waarin rekening is gehouden met de 

opmerkingen van de Commissie of de 

lidstaten. Het moet de lidstaten worden 

toegestaan de Commissie in kennis te 

stellen van op grond van deze verordening 

vastgestelde maatregelen voordat een 

vergunning wordt verleend voor het 

product waarop de maatregelen betrekking 

hebben, zodat de beperking of het verbod 

van kracht wordt met ingang van de datum 

van inwerkingtreding van de EU-

vergunning. 

__________________ 

15 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 juni 1998 

betreffende een informatieprocedure op het 

gebied van normen en technische 

voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, 

blz. 37). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/9 

Amendement  9 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Overeenkomstig deze verordening 

genomen maatregelen die het gebruik van 

ggo's of genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders beperken of 

verbieden, mogen geen afbreuk doen aan 

het gebruik in andere lidstaten van die 

producten of van door middel van het 

verbruik ervan tot stand gekomen 

producten. Bovendien mogen deze 

verordening en de uit hoofde daarvan 

vastgestelde nationale maatregelen geen 

afbreuk doen aan de voorschriften van het 

recht van de Unie betreffende de niet-

doelbewuste en onvoorziene aanwezigheid 

van genetisch gemodificeerd materiaal in 

andere producten, en mogen zij niet 

verhinderen dat producten die aan deze 

voorschriften voldoen, in de handel worden 

gebracht en gebruikt. 

(13) Overeenkomstig deze verordening 

genomen maatregelen die het in de handel 

brengen van ggo's of genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders beperken of verbieden, mogen 

geen afbreuk doen aan het in de handel 

brengen in andere lidstaten van die 

producten of van door middel van het 

verbruik ervan tot stand gekomen 

producten. Bovendien mogen deze 

verordening en de uit hoofde daarvan 

vastgestelde nationale maatregelen geen 

afbreuk doen aan de voorschriften van het 

recht van de Unie betreffende de niet-

doelbewuste en onvoorziene aanwezigheid 

van genetisch gemodificeerd materiaal in 

andere producten, en mogen zij niet 

verhinderen dat producten die aan deze 

voorschriften voldoen, in de handel worden 

gebracht en gebruikt. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Amendement  10 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

Verordening (EU) Nr. 1829/2003 

Artikel 34 bis – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten kunnen maatregelen 

vaststellen om het gebruik van de in 

artikel 3, lid 1, en artikel 15, lid 1, 

bedoelde producten waarvoor 

overeenkomstig deze verordening een 

vergunning is verleend, te beperken of te 

verbieden, mits deze maatregelen: 

1. De lidstaten kunnen maatregelen 

vaststellen om het in de handel brengen 

van de in artikel 3, lid 1, en artikel 15, 

lid 1, bedoelde producten waarvoor 

overeenkomstig deze verordening een 

vergunning is verleend, te beperken of te 

verbieden, mits deze maatregelen: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Amendement  11 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

Verordening (EU) Nr. 1829/2003 

Artikel 34 bis – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) gemotiveerd zijn en een grondslag 

vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, die 

in geen geval in strijd mogen zijn met de 

krachtens deze verordening uitgevoerde 

risicobeoordeling; 

(a) gemotiveerd zijn en een grondslag 

vinden in gronden overeenkomstig het 

recht van de Unie, in het bijzonder het 

voorzorgsbeginsel;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Amendement  12 

Mireille D'Ornano 

namens de ENFFractie 

 

Verslag A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

Verordening (EU) Nr. 1829/2003 

Artikel 34 bis – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) evenredig en niet-discriminerend zijn. Schrappen 

Or. en 

 

 


