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21.10.2015 A8-0305/4 

Ändringsförslag  4 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder 

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

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) De skäl som ledde till att direktiv 

2001/18/EG ändrades genom direktiv (EU) 

2015/412 när det gäller genetiskt 

modifierade organismer avsedda att odlas 

gäller också för andra genetiskt 

modifierade organismer och genetiskt 

modifierade livsmedel och foder som 

omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003. 

Resultaten från omröstningar i den 

behöriga kommittén eller i rådet om 

genomförandebeslut om godkännande av 

produkter som inte är avsedda att odlas och 

som omfattas av förordning (EG) 

nr 1829/2003 har inte gett upphov till några 

yttranden (ingen kvalificerad majoritet har 

kunnat nås för eller emot ett godkännande), 

och det finns också medlemsstater det är 

förbjudet att använda dessa produkter. Mot 

bakgrund av detta är det ändamålsenligt att 

ändra förordning (EG) nr 1829/2003 så att 

medlemsstaterna kan begränsa eller 

förbjuda användningen av genetiskt 

modifierade organismer och genetiskt 

modifierade livsmedel och foder inom hela 

eller delar av sitt territorium på grundval av 

tvingande skäl som är förenliga med 

unionslagstiftningen, men dessa skäl får 

inte relatera till riskerna för människors 

eller djurs hälsa eller för miljön eftersom 

de redan bedöms på unionsnivå i enlighet 

med förordning (EG) nr 1829/2003. 

Denna möjlighet bör inte tillämpas på 

(7) De skäl som ledde till att direktiv 

2001/18/EG ändrades genom direktiv (EU) 

2015/412 när det gäller genetiskt 

modifierade organismer avsedda att odlas 

gäller också för andra genetiskt 

modifierade organismer och genetiskt 

modifierade livsmedel och foder som 

omfattas av förordning (EG) nr 1829/2003. 

Resultaten från omröstningar i den 

behöriga kommittén eller i rådet om 

genomförandebeslut om godkännande av 

produkter som inte är avsedda att odlas och 

som omfattas av förordning (EG) 

nr 1829/2003 har inte gett upphov till några 

yttranden (ingen kvalificerad majoritet har 

kunnat nås för eller emot ett godkännande), 

och det finns också medlemsstater det är 

förbjudet att använda dessa produkter. Mot 

bakgrund av detta är det ändamålsenligt att 

ändra förordning (EG) nr 1829/2003 så att 

medlemsstaterna kan begränsa eller 

förbjuda utsläppandet på marknaden av 

genetiskt modifierade organismer och 

genetiskt modifierade livsmedel och foder 

inom hela eller delar av sitt territorium på 

grundval av skäl som är förenliga med 

unionslagstiftningen. Denna möjlighet bör 

inte tillämpas på genetiskt modifierade 

organismer avsedda att odlas som redan 

omfattas av ändringarna till direktiv 

2001/18/EG genom direktiv (EU) 
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genetiskt modifierade organismer avsedda 

att odlas som redan omfattas av 

ändringarna till direktiv 2001/18/EG 

genom direktiv (EU) 2015/412. 

2015/412. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Ändringsförslag  5 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder 

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

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Medlemsstaterna bör därför kunna anta 

bestämmelser som begränsar eller 

förbjuder användningen av en genetiskt 

modifierad organism eller ett genetiskt 

modifierat livsmedel och foder, eller en 

grupp av genetiskt modifierade organismer 

eller genetiskt modifierade livsmedel och 

foder, inom hela eller delar av sina 

territorier efter det att dessa godkänts, 

förutsatt att bestämmelserna motiveras, 

införs av tvingande skäl och är i linje med 

unionslagstiftningen, 

proportionalitetsprincipen och principen 

om icke-diskriminering mellan inhemska 

och utländska produkter, samt artiklarna 

34, 36 och 216.2 i EUF-fördraget. 

(8) Medlemsstaterna bör därför kunna anta 

bestämmelser som begränsar eller 

förbjuder utsläppandet på marknaden av 

en genetiskt modifierad organism eller ett 

genetiskt modifierat livsmedel och foder, 

eller en grupp av genetiskt modifierade 

organismer eller genetiskt modifierade 

livsmedel och foder, inom hela eller delar 

av sina territorier efter det att dessa 

godkänts, förutsatt att bestämmelserna 

motiveras, införs av skäl som är i linje med 

unionslagstiftningen och artiklarna 34, 36 

och 216.2 i EUF-fördraget. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/6 

Ändringsförslag  6 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder 

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

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) De begränsningar eller förbud som 

antas i enlighet med denna förordning bör 

hänvisa till användningen och inte till den 

fria rörligheten och importen av genetiskt 

modifierade livsmedel och foder. 

(9) De begränsningar eller förbud som 

antas i enlighet med denna förordning bör 

hänvisa till utsläppandet på marknaden 

och inte till den fria rörligheten och 

importen av genetiskt modifierade 

livsmedel och foder. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Ändringsförslag  7 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder 

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

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Den skyddsnivå för människors eller 

djurs hälsa och för miljön som uppnås 

genom godkännandeförfarandet enligt 

förordning (EG) nr 1829/2003 kräver en 

enhetlig vetenskaplig bedömning i hela 

unionen, och denna förordning bör inte 

ändra denna situation. För att undvika att 

de befogenheter som beviljas 

riskbedömare och riskhanterare i 

förordning (EG) nr 1829/2003 påverkas, 

får medlemsstater inte åberopa skäl som 

avser riskerna för hälsan och miljön, 

vilka bör behandlas i enlighet med det 

förfarande som redan fastställts i 

förordning (EG) nr 1829/2003, särskilt 

artiklarna 10, 22 och 34. 

utgår 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/8 

Ändringsförslag  8 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder 

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

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Bestämmelser som medlemsstaterna 

antagit enligt denna förordning bör 

omfattas av ett gransknings- och 

informationsförfarande på unionsnivå för 

att främja en väl fungerande inre marknad. 

Med tanke på gransknings- och 

informationsnivån i denna förordning är 

det inte nödvändigt att därutöver föreskriva 

tillämpning av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 98/34/EG
15

. I de ändringar 

av förordning (EG) nr 1829/2003 som 

införs genom denna förordning fastställs att 

medlemsstaterna får begränsa eller 

förbjuda användningen av genetiskt 

modifierade organismer och genetiskt 

modifierade livsmedel och foder inom hela 

eller delar av sina territorier för hela 

godkännandperioden förutsatt att en 

fastställd frysningsperiod, under vilken 

kommissionen och de övriga 

medlemsstaterna gavs möjlighet att lämna 

synpunkter på de föreslagna 

bestämmelserna, har löpt ut. Den berörda 

medlemsstaten bör därför till 

kommissionen överlämna ett utkast till 

dessa bestämmelser minst tre månader 

innan bestämmelserna antas så att 

kommissionen och de övriga 

medlemsstaterna ges möjlighet att lämna 

synpunkter, och under denna period bör 

medlemsstaten avstå från att anta och 

(11) Bestämmelser som medlemsstaterna 

antagit enligt denna förordning bör 

omfattas av ett gransknings- och 

informationsförfarande på unionsnivå för 

att främja en väl fungerande inre marknad. 

Med tanke på gransknings- och 

informationsnivån i denna förordning är 

det inte nödvändigt att därutöver föreskriva 

tillämpning av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 98/34/EG
15

. I de ändringar 

av förordning (EG) nr 1829/2003 som 

införs genom denna förordning fastställs att 

medlemsstaterna får begränsa eller 

förbjuda utsläppandet på marknaden av 

genetiskt modifierade organismer och 

genetiskt modifierade livsmedel och foder 

inom hela eller delar av sina territorier för 

hela godkännandperioden förutsatt att en 

fastställd frysningsperiod, under vilken 

kommissionen och de övriga 

medlemsstaterna gavs möjlighet att lämna 

synpunkter på de föreslagna 

bestämmelserna, har löpt ut. Den berörda 

medlemsstaten bör därför till 

kommissionen överlämna ett utkast till 

dessa bestämmelser minst tre månader 

innan bestämmelserna antas så att 

kommissionen och de övriga 

medlemsstaterna ges möjlighet att lämna 

synpunkter, och under denna period bör 

medlemsstaten avstå från att anta och 
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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 eller 

medlemsstaternas synpunkter. 

Medlemsstaterna bör kunna anmäla 

bestämmelser till kommissionen enligt 

denna förordning innan den produkt som 

berörs av bestämmelserna har godkänts så 

att begränsningen eller förbudet införs från 

och med det datum då unionens 

godkännande träder i kraft. 

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 eller 

medlemsstaternas synpunkter. 

Medlemsstaterna bör kunna anmäla 

bestämmelser till kommissionen enligt 

denna förordning innan den produkt som 

berörs av bestämmelserna har godkänts så 

att begränsningen eller förbudet införs från 

och med det datum då unionens 

godkännande träder i kraft. 

__________________ __________________ 

15
 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). 

15
 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 
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21.10.2015 A8-0305/9 

Ändringsförslag  9 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder 

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

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Bestämmelser som antas i enlighet 

med denna förordning och som begränsar 

eller förbjuder användningen av genetiskt 

modifierade organismer eller genetiskt 

modifierade livsmedel och foder bör inte 

påverka användningen i andra 

medlemsstater av dessa produkter eller 

produkter som härletts från konsumtionen 

av dem. Denna förordning och de 

nationella bestämmelser som antas i 

enlighet med förordningen bör dessutom 

inte påverka tillämpningen av krav i 

unionslagstiftningen som avser oavsiktlig 

eller oundviklig förekomst av genetiskt 

modifierat material i övriga produkter och 

bör inte påverka utsläppandet på 

marknaden och användningen av produkter 

som uppfyller dessa krav. 

(13) Bestämmelser som antas i enlighet 

med denna förordning och som begränsar 

eller förbjuder utsläppandet på 

marknaden av genetiskt modifierade 

organismer eller genetiskt modifierade 

livsmedel och foder bör inte påverka 

utsläppandet på marknaden i andra 

medlemsstater av dessa produkter eller 

produkter som härletts från konsumtionen 

av dem. Denna förordning och de 

nationella bestämmelser som antas i 

enlighet med förordningen bör dessutom 

inte påverka tillämpningen av krav i 

unionslagstiftningen som avser oavsiktlig 

eller oundviklig förekomst av genetiskt 

modifierat material i övriga produkter och 

bör inte påverka utsläppandet på 

marknaden och användningen av produkter 

som uppfyller dessa krav. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Ändringsförslag  10 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 1829/2003 

Artikel 34a – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna får anta bestämmelser 

som begränsar eller förbjuder 

användningen av de produkter som avses i 

artiklarna 3.1 och 15.1 och som godkänts 

enligt denna förordning förutsatt att 

bestämmelserna är 

1. Medlemsstaterna får anta bestämmelser 

som begränsar eller förbjuder utsläppandet 

på marknaden av de produkter som avses i 

artiklarna 3.1 och 15.1 och som godkänts 

enligt denna förordning förutsatt att 

bestämmelserna är 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Ändringsförslag  11 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 1829/2003 

Artikel 34a – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) motiverade och grundar sig på 

tvingande skäl som är förenliga med 

unionslagstiftningen och som under inga 

omständigheter får stå i strid med den 

riskbedömning som gjorts enligt denna 

förordning, 

a) motiverade och grundar sig på skäl som 

är förenliga med unionslagstiftningen, med 

särskild hänvisning till 

försiktighetsprincipen, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Ändringsförslag  12 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU) nr 1829/2003 

Artikel 34a – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) är proportionella och icke-

diskriminerande. 

utgår 

Or. en 

 

 


