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PR_COD_1rej

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 fetkursivstil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursivstil i båda spalterna. Ny text markeras med 
fetkursivstil 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 fetkursivstil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursivstil 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 förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda 
användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2015)0177),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0107/2015),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av de motiverande yttranden från Belgiska deputeradekammaren, 
Spaniens parlament, Nederländska andra kammaren och Österrikiska förbundsrådet, 
som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

 med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 26 november 20141,

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 oktober 20152,

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0305/2015).

1. Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag.

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

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

Den 22 april 2015 framlade kommissionen, tillsammans med ett meddelande om översynen 
av beslutsprocessen för genetiskt modifierade organismer, förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller 
medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade 
livsmedel och foder inom sina territorier (COM(2015)0177). 

Kommissionen ville med sitt förslag att lagstiftningen om genetiskt modifierade livsmedel 
och foder skulle återspegla hur man nyligen ändrat direktiv 2001/18/EG när det gäller 
genetiskt modifierade organismer som är avsedda för odling (direktiv 2015/412/EU, som 
trädde i kraft i början av april 2015). I enlighet med detta föreslår kommissionen att 
medlemsstaterna på vissa villkor ska få begränsa eller förbjuda användningen av genetiskt 
modifierade livsmedel och foder inom sina territorier efter det att dessa produkter fått 
godkännande (så kallad opt-out). Såsom det fastställdes i motiveringen till förslaget bör 
sådana åtgärder vara förenliga med den inre marknaden (framför allt artiklarna 34 och 36 i 
EUF-fördraget) och med EU:s internationella skyldigheter (WTO:s regler). Framför allt måste 
de nationella åtgärderna vara motiverade och föranledas av tvingande skäl som inte får stå i 
strid med den riskbedömning som gjorts av Efsa (artikel 34a.1 a). Dessutom måste de vara 
proportionella och icke-diskriminerande (artikel 34a.1 b). 

Den 8 juni 2015 inbjöds kommissionsledamoten Vytenis Andriukaitis till en diskussion med 
miljöutskottets ledamöter. Ledamöterna uttryckte då allvarliga farhågor, bland annat för att 
det inte gjorts någon konsekvensbedömning, och betvivlade dessutom att de åtgärder som 
vidtagits av medlemsstaterna var förenliga med den inre marknaden och WTO:s regler och att 
förslaget var praktiskt genomförbart. Andra uttryckte missnöje med att 
kommissionsordförande Jean-Claude Juncker inte längre höll fast vid sin tidigare utfästelse 
om att se över den nuvarande beslutsprocessen för genetiskt modifierade organismer (alltså 
själva godkännandeförfarandet).

Föredraganden instämmer med merparten av de farhågor som uttryckts vid den ovannämnda 
diskussionen. Framför allt anser han att förslaget strider mot den nya kommissionens 
utfästelse om ”bättre lagstiftning” och ”öppenhet”, i och med att antagandet av det inte 
föregåtts av någon bedömning av alla tänkbara konsekvenser eller av de tillbudsstående 
alternativen. Här befarar föredraganden allvarligt att föreslaget kan få vittgående 
konsekvenser för hur den inre marknaden för livsmedel och fodermedel fungerar, liksom 
också för konkurrenskraften inom unionens jordbrukssektor. EU är i dag fortfarande starkt 
beroende av försörjning med protein från genetiskt modifierade källor och därför kommer 
förslaget sannolikt att bli till indirekt skada för importen. Föredraganden anser att förslaget 
kan bli ett allvarligt hot mot animalieproduktionen och även till skada för jordbruket inom 
EU.

Dessutom menar föredraganden att det skulle bli nästan omöjligt att genomföra förslaget, 
eftersom det inte längre finns några gränskontroller inom EU:s jordbrukssektor. Att återinföra 
sådana kontroller mellan medlemsstaterna skulle innebära att man gick kräftgång med 
avseende på de ekonomiska framsteg som gjorts med hjälp av den europeiska tullunionen och 
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den inre marknaden. Det är inte heller inte klart hur de medlemsstater som gör bruk av ”opt-
out” i praktiken skulle se till att dessa åtgärder följdes på medlemsstaternas territorier. 

Slutligen, genom sitt krav på att medlemsstaterna måste ange ”tvingande skäl” som 
motivering till sin ”opt-out” och samtidigt rätta sig efter reglerna för den inre marknaden och 
WTO:s handelsregler, innebär förslaget att de medlemsstater som i lag vill begränsa eller 
förbjuda användningen av genetiskt modifierade livsmedel eller foder på sitt territorium 
varken får nödvändig rättslig säkerhet eller adekvata redskap för ändamålet. Dessutom har 
kommissionen inte heller gett någon definition av begreppet ”användning” i sitt förslag, vilket 
blir till skada för rättssäkerheten.

I överensstämmelse med de åsikter som uttryckts av den stora majoritet bland miljöutskottets 
ledamöter och utgående framför allt från de skäl som angetts ovan föreslår föredraganden 
därför att kommissionens förslag ska förkastas.
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YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR JORDBRUK OCH LANDSBYGDENS 
UTVECKLING

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) 
nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning 
av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier 
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Föredragande av yttrande: Albert Deß 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas. 
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