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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller 
forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område
(COM(2015)0177 – C8–0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2015)0177),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0107/2015),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

 der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
belgiske Repræsentantkammer, det spanske parlament, det nederlandske Andetkammer 
og det østrigske Forbundsråd om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke 
overholder nærhedsprincippet,

 der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 16. 
september 20151,

 der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 13. oktober 20152.

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0305/2015),

1. forkaster Kommissionens forslag;

2. opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen forelagde den 22. april 2015 – sammen med en meddelelse om revurdering af 
beslutningsprocessen for genetisk modificerede organismer – et forslag til forordning om 
ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at 
begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på 
deres område (COM(2015)0177). 

For så vidt angår genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer henstiller Kommissionen i 
sit forslag at afspejle den nylige ændring af direktiv 2001/18/EF om GMO'er, som er bestemt 
til dyrkning (direktiv (EU) 2015/412, der trådte i kraft i begyndelsen af april 2015). Den 
foreslår derfor at give medlemsstaterne mulighed for på visse betingelser at begrænse eller 
forbyde anvendelsen af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område, 
efter at disse produkter er blevet godkendt ("opt-out").  Som anført i begrundelsen til forslaget 
skal sådanne foranstaltninger være forenelige med det indre marked (navnlig artikel 34 og 36 
i TEUF) og EU's internationale forpligtelser (WTO-reglerne).  Især skal de nationale 
foranstaltninger være begrundede og baseret på tvingende grunde, som ikke må være i strid 
med den risikovurdering, der er foretaget af EFSA (artikel 34a, stk. 1, litra a)).  De skal 
desuden være forholdsmæssige og ikkediskriminerende (artikel 34a, stk. 1, litra b)).  

Kommissær Vytenis Andriukaitis blev den 8. juni 2015 indbudt til en drøftelse med 
medlemmerne af ENVI-udvalget. Under denne drøftelse udtrykte visse medlemmer alvorlig 
bekymring over bl.a. manglen på en konsekvensvurdering, foreneligheden mellem 
medlemsstaternes foranstaltninger og det indre markeds og WTO's regler og 
gennemførligheden af forslaget. Andre udtrykte deres utilfredshed med, at Kommissionens 
formand, Jean-Claude Juncker, havde tilbagetrukket sit oprindelige tilsagn om at gennemgå 
den eksisterende beslutningsproces for GMO'er (dvs. selve godkendelsesproceduren).

Ordføreren deler de fleste af de bekymringer, der blev givet udtryk for i ovennævnte drøftelse. 
Han mener især, at forslaget er i modstrid med den nye Kommissions tilsagn om "bedre 
regulering" og "gennemsigtighed", eftersom der forud for vedtagelsen ikke blev foretaget en 
vurdering af alle eventuelle konsekvenser og tilgængelige alternative muligheder. Han er i 
denne forbindelse alvorligt bekymret over forslagets vidtrækkende konsekvenser for 
funktionen af det indre marked for fødevarer og foderstoffer og for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor.  Da EU i dag fortsat er stærkt afhængigt af forsyningen af proteiner fra 
genetisk modificerede kilder, og i betragtning af at forslaget kan forventes at have en negativ 
indirekte indvirkning på importen, er ordføreren af den opfattelse, at forslaget kan udgøre en 
alvorlig fare for animalsk produktion og desuden have negative konsekvenser for landbruget i 
EU. 

Desuden mener ordføreren, at forslaget er næsten umuligt at gennemføre, eftersom 
grænsekontrol ikke længere eksisterer inden for EU's landbrugssektor.  Genindførelse af 
sådanne kontroller mellem medlemsstaterne vil ændre den europæiske toldunions og det indre 
markeds økonomiske resultater.  Det er endvidere uklart, hvordan medlemsstater, der gør brug 
af en "opt-out", i praksis vil sikre overholdelsen af sådanne foranstaltninger på deres område.  
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Idet det i forslaget er anført, at medlemsstaterne skal give "tvingende grunde" til at begrunde 
deres opt-out og samtidig overholde det indre markeds og WTO's handelsbestemmelser, sikrer 
forslaget ikke den nødvendige retssikkerhed og de passende værktøjer for medlemsstater, der 
lovligt ønsker at begrænse eller forbyde anvendelsen af genetisk modificerede fødevarer og 
foderstoffer på deres område. Kommissionen har ligeledes ikke givet nogen definition af 
udtrykket "anvendelse" i sit forslag, hvilket er til skade for retssikkerheden.

I overensstemmelse med de holdninger, som et stort flertal af medlemmerne af ENVI-
udvalget har givet udtryk for, og navnlig på grundlag af ovennævnte grunde henstiller 
ordføreren følgelig, at Kommissionens forslag forkastes.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM LANDBRUG OG UDVIKLING AF 
LANDDISTRIKTER

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 
1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde 
anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område.
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Ordfører for udtalelse: Albert Deß 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at foreslå 
forkastelse af Kommissionens forslag.
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