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Ændringsforslag  1 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Henvisning 4 a (ny) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til de indledende 

bemærkninger i den tale, som Jean-

Claude Juncker, på daværende tidspunkt 

kandidat til posten som formand for 

Europa-Kommissionen, holdt på Europa-

Parlamentets plenarforsamling i 

Strasbourg den 15. juli 20141a; 

 ________________ 

 1a "Jeg vil også sørge for, at de 

procedureregler, der gælder forskellige 

tilladelser til genetisk modificerede 

organismer, bliver taget op til revision. 

Jeg synes ikke, det er rimeligt, at 

Kommissionen kan træffe afgørelse, når 

et flertal af medlemsstaterne ikke har 

opfordret den til at gøre det."  

Or. en 

 

Begrundelse 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_da.pdf 

 

Ændringsforslag  2 

Guillaume Balas 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Henvisning 4 a (ny) 
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til Jean-Claude Junckers 

tale på Europa-Parlamentets 

plenarforsamling i Strasbourg den 15. juli 

2014 i egenskab af kandidat til posten som 

formand for Europa-Kommissionen; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Henvisning 4 b (ny) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til Kommissionens 

arbejdsprogram, vedtaget den 

16. december 20141a; 

 __________________ 

 1a Se bilag I i Kommissionens 

arbejdsprogram for 2015 ("Nye 

initiativer"), punkt 23: Revision af GMO-

beslutningsproceduren: "Kommissionen 

vil se på, hvordan man kan ændre 

reglerne for at sikre, at de synspunkter, 

som et flertal af medlemsstaterne giver 

udtryk for, bedre tilgodeses".  

Or. en 

Begrundelse 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_da.htm) 

 

Ændringsforslag  4 

Bart Staes 
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for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Henvisning 4 c (ny) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til udkast til Rådets 

beslutning om markedsføring med 

henblik på dyrkning i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2001/18/EF af et majsprodukt 

(Zea mays L., linje 1507), der er genetisk 

modificeret med henblik på resistens over 

for visse skadelige sommerfuglearter3, 

som er sendt til afstemning både i 

forskriftsudvalget (februar 2009) og Rådet 

(februar 2014), hvor der ikke blev afgivet 

nogen udtalelser; 

Or. en 

Begrundelse 

Disse afstemningsresultater med "ingen udtalelse" vedrørende dyrkningen af en GMO-

afgrøde 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016120%202013%20INIT 4) 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/140991.pdf) fik 

Jean-Claude Juncker til at foreslå en ændring af reglerne for EU-tilladelser. Det er åbenlyst, 

at det "demokratiske underskud" med hensyn til GMO-tilladelser ikke er begrænset til 

anvendelsen til fødevarer og foder. 

 

Ændringsforslag  5 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Henvisning 4 d (ny) 
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 – der henviser til Europa-Parlamentets 

beslutning fra januar 2014 om forslag til 

Rådets beslutning om markedsføring med 

henblik på dyrkning i overensstemmelse 

med direktiv 2001/18/EF af et 

majsprodukt (Zea mays L., linje 1507), 

der er genetisk modificeret med henblik 

på resistens over for visse skadelige 

sommerfuglearter, hvori Europa-

Parlamentet modsætter sig vedtagelsen af 

forslaget; 

Or. en 

Begrundelse 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2974%28RSP

%29&l=en 

 

Ændringsforslag  6 

Sirpa Pietikäinen 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til at tage sit 

forslag tilbage; 

2. opfordrer Kommissionen til at tage sit 

forslag tilbage og fremsætte et nyt forslag, 

der gennemfører de politiske 

retningslinjer, som er fremlagt for 

Europa-Parlamentet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til at tage sit 

forslag tilbage; 

2. opfordrer Kommissionen til at tage sit 

forslag tilbage og fremlægge et nyt, hvori 

kommissionsformandens løfte om at tage 

hensyn til de synspunkter, som et flertal af 

medlemsstaterne har givet udtryk for, når 

der træffes afgørelse om tilladelse af 

GMO'er, opfyldes; 

Or. en 

Begrundelse 

I sin tale på Europa-Parlamentets plenarforsamling i Strasbourg den 15. juli 2014 lovede 

Jean-Claude Juncker, kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen, at ændre 

reglerne vedrørende tilladelse af GMO'er ("Jeg vil også sørge for, at de procedureregler, der 

gælder forskellige tilladelser til genetisk modificerede organismer, bliver taget op til revision. 

Jeg synes ikke, det er rimeligt, at Kommissionen kan træffe afgørelse, når et flertal af 

medlemsstaterne ikke har opfordret den til at gøre det." 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_da.pdf). At bevare reglerne på EU-plan, således som 

det foreslås i Kommissionens forslag, er ikke en løsning. 

 

Ændringsforslag  8 

Guillaume Balas 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Kommissionen til at tage sit 

forslag tilbage; 

2. opfordrer Kommissionen til at tage sit 

forslag tilbage og fremsætte et nyt, hvori 

der fuldt ud tages hensyn til den modstand 

mod tilladelse af GMO'er, som et flertal af 

EU-medlemsstaterne har givet udtryk for; 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

Marijana Petir, Norbert Erdős, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrej Plenković, Alojz 

Peterle, Patricija Šulin, Milan Zver 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 2a. opfordrer Kommissionen til inden for 

seks måneder efter vedtagelsen af 

Europa-Parlamentets afgørelse 

vedrørende dette forslag at fremsætte et 

lovgivningsmæssigt forslag, ifølge hvilket 

medlemsstaterne får lov til uafhængigt at 

begrænse eller forbyde brugen af GMO-

fødevarer og -foder på deres område; 

Or. en 

 

 

Ændringsforslag  10 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 

for GUE/NGL-Gruppen 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 2 a. opfordrer Kommissionen til at sikre, 

at der i dens nye forslag bliver taget 

fornødent hensyn til Europa-Parlamentets 

holdning ved beslutninger om GMO-

tilladelser; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

Lynn Boylan 
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for GUE/NGL-Gruppen 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 2 b (nyt) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 2 b. opfordrer Kommissionen til at 

undlade at stille forslag om tilladelse af 

nogen ny GMO-variant og til ikke at forny 

gamle tilladelser, før der er opnået 

enighed om det nye forslag; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 2 c (nyt) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 2 c. opfordrer Kommissionen til at tænke 

langsigtet ved revisionen af sin 

proteinpolitik og til at indføre passende 

foranstaltninger og instrumenter, som 

hjælper landmændene med at forbedre 

vekseldriftssystemerne og anvendelsen af 

foderkilder, der er dyrket lokalt, så den 

nuværende afhængighed af importeret 

foder mindskes væsentligt; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 2 d (nyt) 
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Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 2 d. opfordrer Kommissionen til at sørge 

for et afbalanceret udgangspunkt for den 

demokratiske beslutningsproces, især ved 

forbedret risikovurdering, eftersom der 

fortsat er mange risici og megen uvished 

forbundet med GMO'er, og ved at sørge 

for de nødvendige midler til uafhængig 

forskning i de potentielle risici ved 

udsætning eller markedsføring af 

GMO'er; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning 

Punkt 2 e (nyt) 

 

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag 

 2 e. opfordrer Kommissionen til at øge 

gennemsigtighed og udvalg for 

forbrugerne ved at sikre, at produkter, der 

stammer fra dyr, som har fået foder 

indeholdende GMO'er, mærkes 

fyldestgørende;  

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
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artikel 114, artikel 114 og artikel 291, stk. 3, 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at forbedre proceduren for tilladelse af GMO'er er det nødvendigt at ændre 

forordning nr. 182/2011, som er baseret på artikel 291, stk. 3. 

 

Ændringsforslag  16 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Forslag til forordning 

Henvisning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 114, 

under henvisning til traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 

artikel 114, artikel 168, stk. 7, artikel 169, 

stk. 4, og artikel 193, 

Or. it 

 

Ændringsforslag  17 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Ved både direktiv 2001/18/EF og 

forordning (EF) nr. 1829/2003 er der 

fastlagt en centraliseret procedure på EU-

plan, i henhold til hvilken Kommissionen 

har beføjelser til at vedtage 

gennemførelsesafgørelser om 

imødekommelse af eller afslag på 

ansøgninger om tilladelse af GMO'er og 

GM-fødevarer og -foder på grundlag af en 

vurdering af de potentielle risici, som de(t) 

ville kunne udgøre for menneskers eller 

(2) Ved både direktiv 2001/18/EF og 

forordning (EF) nr. 1829/2003 er der 

fastlagt en centraliseret procedure på EU-

plan, i henhold til hvilken Kommissionen 

har beføjelser til at vedtage 

gennemførelsesafgørelser om 

imødekommelse af eller afslag på 

ansøgninger om tilladelse af GMO'er og 

GM-fødevarer og -foder på grundlag af en 

vurdering af de potentielle risici, som de(t) 

ville kunne udgøre for menneskers eller 
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dyrs sundhed eller for miljøet. Det følger 

desuden af forordning (EF) nr. 1829/2003, 

at der kan tages hensyn til andre legitime 

forhold, hvis det er relevant. 

dyrs sundhed eller for miljøet. Både 

Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1829/2003 og 

forordning (EF) nr. 178/20021a kræver, at 

Kommissionen ved forelæggelse af udkast 

til afgørelse tager hensyn til andre legitime 

faktorer. 

 ______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning nr. 178/2002 af 28. januar 

2002 om generelle principper og krav i 

fødevarelovgivningen, om oprettelse af 

Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og om 

procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 

(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1). 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget henviser til den generelle fødevarelovgivning, hvori der også henvises til 

de "andre legitime faktorer". 

 

Ændringsforslag  18 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Anvendelse af genteknologi i planter og 

i fødevarer og foder er et emne, der deler 

vandene i medlemsstaterne, og dette 

afspejles i den beslutningsproces, der 

ligger til grund for tilladelse af GMO'er 

og GM-fødevarer og -foder. Af 

afstemningsresultaterne i 

udvalget/komitéen eller Rådet, siden 

forordning (EF) nr. 1829/2003 begyndte at 

finde anvendelse, fremgår det, at der aldrig 

har været kvalificeret flertal hverken for 

eller imod tilladelse af disse produkter. 

Tilladelserne er derfor blevet vedtaget af 

(4) Anvendelse af genteknologi i planter og 

i fødevarer og foder er et emne, der deler 

vandene i medlemsstaterne. Af 

afstemningsresultaterne i 

udvalget/komitéen eller Rådet, siden 

forordning (EF) nr. 1829/2003 begyndte at 

finde anvendelse, fremgår det, at der aldrig 

har været kvalificeret flertal hverken for 

eller imod tilladelse af disse produkter. 

Tilladelserne er blevet vedtaget af 

Kommissionen i overensstemmelse med 

gældende lovgivning uden en positiv 

udtalelse fra det udvalg, hvori 
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Kommissionen i slutningen af proceduren 

i overensstemmelse med gældende 

lovgivning uden en positiv udtalelse fra det 

udvalg, hvori medlemsstaterne er 

repræsenteret. 

medlemsstaterne er repræsenteret. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  19 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Anvendelse af genteknologi i planter og 

i fødevarer og foder er et emne, der deler 

vandene i medlemsstaterne, og dette 

afspejles i den beslutningsproces, der 

ligger til grund for tilladelse af GMO'er og 

GM-fødevarer og -foder. Af 

afstemningsresultaterne i 

udvalget/komitéen eller Rådet, siden 

forordning (EF) nr. 1829/2003 begyndte 

at finde anvendelse, fremgår det, at der 

aldrig har været kvalificeret flertal hverken 

for eller imod tilladelse af disse produkter. 

Tilladelserne er derfor blevet vedtaget af 

Kommissionen i slutningen af proceduren i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning uden en positiv udtalelse fra det 

udvalg, hvori medlemsstaterne er 

repræsenteret. 

(4) Anvendelse af genteknologi i planter og 

i fødevarer og foder er et emne, der deler 

vandene i medlemsstaterne, og dette 

afspejles i den beslutningsproces, der 

ligger til grund for tilladelse af GMO'er til 

dyrkning og af GM-fødevarer og -foder. 

Af afstemningsresultaterne i 

udvalget/komitéen eller Rådet fremgår det, 

at der aldrig har været kvalificeret flertal 

hverken for eller imod tilladelse af disse 

produkter. Tilladelserne er indtil videre 

blevet vedtaget af Kommissionen i 

slutningen af proceduren uden en positiv 

udtalelse fra det udvalg, hvori 

medlemsstaterne er repræsenteret. 

Eftersom dette område er meget følsomt 

for EU-borgerne, har Kommissionen 

imidlertid behov for en klar 

tilkendegivelse om, hvordan den skal 

handle i sådanne sager. Det er derfor 

nødvendigt, at forordning (EU) nr. 

182/2011 ændres i overensstemmelse 

hermed. 

Or. en 

Begrundelse 

Som formanden for Kommissionen har lovet, skal reglerne for tilladelse af GMO'er ændres. 
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At bevare reglerne på EU-plan som de er, er ikke en løsning. 

 

Ændringsforslag  20 

Lynn Boylan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Anvendelse af genteknologi i planter og 

i fødevarer og foder er et emne, der deler 

vandene i medlemsstaterne, og dette 

afspejles i den beslutningsproces, der 

ligger til grund for tilladelse af GMO'er og 

GM-fødevarer og -foder. Af 

afstemningsresultaterne i 

udvalget/komitéen eller Rådet, siden 

forordning (EF) nr. 1829/2003 begyndte at 

finde anvendelse, fremgår det, at der aldrig 

har været kvalificeret flertal hverken for 

eller imod tilladelse af disse produkter. 

Tilladelserne er derfor blevet vedtaget af 

Kommissionen i slutningen af proceduren i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning uden en positiv udtalelse fra det 

udvalg, hvori medlemsstaterne er 

repræsenteret. 

(4) Anvendelse af genteknologi i planter og 

i fødevarer og foder er et emne, der deler 

vandene i medlemsstaterne, og dette 

afspejles i den beslutningsproces, der 

ligger til grund for tilladelse af GMO'er og 

GM-fødevarer og -foder. Af 

afstemningsresultaterne i 

udvalget/komitéen eller Rådet, siden 

forordning (EF) nr. 1829/2003 begyndte at 

finde anvendelse, fremgår det, at der aldrig 

har været kvalificeret flertal hverken for 

eller imod tilladelse af disse produkter. 

Tilladelserne er derfor blevet vedtaget af 

Kommissionen i slutningen af proceduren i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning uden en positiv udtalelse fra det 

udvalg, hvori medlemsstaterne er 

repræsenteret. Dette har ført til et 

demokratisk underskud, et problem, som 

den daværende formandskandidat, Jean-

Claude Juncker, forpligtede sig til at løse, 

idet han lovede at demokratisere 

proceduren for tilladelser. 

Or. en 

Begrundelse 

I sin tale i Europa-Parlamentet i Strasbourg den 15. juli 2014 sagde kommissionsformand 

Juncker:  "Jeg vil også sørge for, at de procedureregler, der gælder forskellige tilladelser til 

genetisk modificerede organismer, bliver taget op til revision. Jeg synes ikke, det er rimeligt, 

at Kommissionen kan træffe afgørelse, når et flertal af medlemsstaterne ikke har opfordret 

den til at gøre det." 
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Ændringsforslag  21 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Når en GMO eller en GM-fødevare/et 

GM-foderstof er blevet tilladt i henhold til 

direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) 

nr. 1829/2003, må medlemsstaterne ikke 

forbyde, begrænse eller forhindre den frie 

handel med det pågældende produkt på 

deres område, undtagen i 

overensstemmelse med strenge krav 

fastsat i EU-retten, herunder krav om 

fremlæggelse af dokumentation for en 

alvorlig sundheds- eller miljørisiko. Nogle 

medlemsstater har tyet til anvendelse af de 

beskyttelsesklausuler og 

beredskabsforanstaltninger, der er 

omhandlet i henholdsvis artikel 23 i 

direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 

forordning (EF) nr. 1829/2003. Andre 

medlemsstater har gjort brug af 

meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 

og 6, i TEUF, for hvilken det ligeledes 

kræves, at der forelægges nyt 

videnskabeligt belæg vedrørende 

miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 

arbejdsmiljøet. Andre medlemsstater har 

vedtaget ensidige forbud. Nogle af disse 

foranstaltninger er blevet anfægtet ved 

nationale retter eller ved EU-Domstolen. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at lade denne betragtning udgå set i lyset af de ændringer af proceduren 

for tilladelser på EU-plan, der foreslås af formanden for Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  22 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 
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Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Når en GMO eller en GM-fødevare/et 

GM-foderstof er blevet tilladt i henhold til 

direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) 

nr. 1829/2003, må medlemsstaterne ikke 

forbyde, begrænse eller forhindre den frie 

handel med det pågældende produkt på 

deres område, undtagen i 

overensstemmelse med strenge krav 

fastsat i EU-retten, herunder krav om 

fremlæggelse af dokumentation for en 

alvorlig sundheds- eller miljørisiko. Nogle 

medlemsstater har tyet til anvendelse af de 

beskyttelsesklausuler og 

beredskabsforanstaltninger, der er 

omhandlet i henholdsvis artikel 23 i 

direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 

forordning (EF) nr. 1829/2003. Andre 

medlemsstater har gjort brug af 

meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 

og 6, i TEUF, for hvilken det ligeledes 

kræves, at der forelægges nyt 

videnskabeligt belæg vedrørende 

miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 

arbejdsmiljøet. Andre medlemsstater har 

vedtaget ensidige forbud. Nogle af disse 

foranstaltninger er blevet anfægtet ved 

nationale retter eller ved EU-Domstolen. 

(5) Tilladelsen af en GMO eller en GM-

fødevare/et GM-foderstof i henhold til 

direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) 

nr. 1829/2003 på EU-plan bør ikke gå ud 

over medlemsstaternes ret til at forbyde, 

begrænse eller forhindre markedsføringen 

af én eller flere GM-fødevarer eller -

foderstoffer på deres område uden at 

hindre deres frie bevægelighed. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  23 

Lynn Boylan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Når en GMO eller en GM-fødevare/et 

GM-foderstof er blevet tilladt i henhold til 

direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) 

(5) Når en GMO eller en GM-fødevare/et 

GM-foderstof er blevet tilladt i henhold til 

direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) 
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nr. 1829/2003, må medlemsstaterne ikke 

forbyde, begrænse eller forhindre den frie 

handel med det pågældende produkt på 

deres område, undtagen i 

overensstemmelse med strenge krav fastsat 

i EU-retten, herunder krav om 

fremlæggelse af dokumentation for en 

alvorlig sundheds- eller miljørisiko. Nogle 

medlemsstater har tyet til anvendelse af de 

beskyttelsesklausuler og 

beredskabsforanstaltninger, der er 

omhandlet i henholdsvis artikel 23 i 

direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 

forordning (EF) nr. 1829/2003. Andre 

medlemsstater har gjort brug af 

meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 

og 6, i TEUF, for hvilken det ligeledes 

kræves, at der forelægges nyt 

videnskabeligt belæg vedrørende 

miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 

arbejdsmiljøet. Andre medlemsstater har 

vedtaget ensidige forbud. Nogle af disse 

foranstaltninger er blevet anfægtet ved 

nationale retter eller ved EU-Domstolen. 

nr. 1829/2003, må medlemsstaterne ikke 

forbyde, begrænse eller forhindre den frie 

handel med det pågældende produkt på 

deres område, undtagen i forbindelse med 

dets markedsføring og i overensstemmelse 

med strenge krav fastsat i EU-retten, 

herunder krav om fremlæggelse af 

dokumentation for en alvorlig sundheds- 

eller miljørisiko. Nogle medlemsstater har 

tyet til anvendelse af de 

beskyttelsesklausuler og 

beredskabsforanstaltninger, der er 

omhandlet i henholdsvis artikel 23 i 

direktiv 2001/18/EF og artikel 34 i 

forordning (EF) nr. 1829/2003. Andre 

medlemsstater har gjort brug af 

meddelelsesproceduren i artikel 114, stk. 5 

og 6, i TEUF, for hvilken det ligeledes 

kræves, at der forelægges nyt 

videnskabeligt belæg vedrørende 

miljøbeskyttelse eller beskyttelse af 

arbejdsmiljøet. Andre medlemsstater har 

vedtaget ensidige forbud. Nogle af disse 

foranstaltninger er blevet anfægtet ved 

nationale retter eller ved EU-Domstolen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Denne situation ændrede sig for nylig 

for så vidt angår GMO'er til dyrkning med 

vedtagelsen den 13. marts 2015 af direktiv 

(EU) 2015/41214, som ændrede direktiv 

2001/18/EF, således at medlemsstaterne fik 

mulighed for at begrænse eller forbyde 

dyrkning af GMO'er på deres område. 

Formålet med de nye bestemmelser er 

primært at gøre det muligt for 

medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt de 

udgår 
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ønsker at tillade dyrkning af GMO-

afgrøder på deres område, uden at det 

påvirker den risikovurdering, der er en del 

af EU-tilladelsesordningen for GMO'er. 

Ændringerne havde til formål at sikre 

mere forudsigelighed for virksomhederne 

og begrænse medlemsstaternes 

anvendelse af de beskyttelsesklausuler, 

der er omhandlet i artikel 23 i direktiv 

2001/18/EF og artikel 34 i forordning 

(EF) nr. 1829/2003. Det var desuden 

forventningen, at disse ændringer ville 

have en positiv indvirkning på 

beslutningsprocessen for tilladelse af 

GMO'er til dyrkning. 

__________________  

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2015/412 af 11. marts 2015 om 

ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt 

angår medlemsstaternes mulighed for at 

begrænse eller forbyde dyrkning af 

genetisk modificerede organismer 

(GMO'er) på deres område (EUT L 68 af 

13.3.2015, s. 1). 

 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at lade denne betragtning udgå set i lyset af de ændringer af proceduren 

for tilladelser på EU-plan, der foreslås af formanden for Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  25 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Denne situation ændrede sig for nylig 

for så vidt angår GMO'er til dyrkning med 

vedtagelsen den 13. marts 2015 af direktiv 

(EU) 2015/41214, som ændrede direktiv 

2001/18/EF, således at medlemsstaterne fik 

(6) For så vidt angår GMO'er til dyrkning 

blev direktiv (EU) 2015/41214, som 

ændrede direktiv 2001/18/EF, vedtaget den 

13. marts 2015, således at medlemsstaterne 

fik mulighed for at begrænse eller forbyde 
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mulighed for at begrænse eller forbyde 

dyrkning af GMO'er på deres område. 

Formålet med de nye bestemmelser er 

primært at gøre det muligt for 

medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt de 

ønsker at tillade dyrkning af GMO-

afgrøder på deres område, uden at det 

påvirker den risikovurdering, der er en del 

af EU-tilladelsesordningen for GMO'er. 

Ændringerne havde til formål at sikre mere 

forudsigelighed for virksomhederne og 

begrænse medlemsstaternes anvendelse af 

de beskyttelsesklausuler, der er omhandlet 

i artikel 23 i direktiv 2001/18/EF og artikel 

34 i forordning (EF) nr. 1829/2003. Det 

var desuden forventningen, at disse 

ændringer ville have en positiv 

indvirkning på beslutningsprocessen for 

tilladelse af GMO'er til dyrkning. 

dyrkning af GMO'er på deres område. 

Formålet med de nye bestemmelser er 

primært at gøre det muligt for 

medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt de 

ønsker at tillade dyrkning af GMO-

afgrøder på deres område, uden at det 

påvirker den risikovurdering, der er en del 

af EU-tilladelsesordningen for GMO'er. 

Ændringerne havde til formål at sikre mere 

forudsigelighed for virksomhederne og 

begrænse medlemsstaternes anvendelse af 

de beskyttelsesklausuler, der er omhandlet 

i artikel 23 i direktiv 2001/18/EF og artikel 

34 i forordning (EF) nr. 1829/2003. 

__________________ __________________ 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2015/412 af 11. marts 2015 om 

ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt 

angår medlemsstaternes mulighed for at 

begrænse eller forbyde dyrkning af 

genetisk modificerede organismer 

(GMO'er) på deres område (EUT L 68 af 

13.3.2015, s. 1). 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2015/412 af 11. marts 2015 om 

ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt 

angår medlemsstaternes mulighed for at 

begrænse eller forbyde dyrkning af 

genetisk modificerede organismer 

(GMO'er) på deres område (EUT L 68 af 

13.3.2015, s. 1). 

Or. it 

 

Ændringsforslag  26 

Lynn Boylan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Denne situation ændrede sig for nylig 

for så vidt angår GMO'er til dyrkning med 

vedtagelsen den 13. marts 2015 af direktiv 

(EU) 2015/41214, som ændrede direktiv 

2001/18/EF, således at medlemsstaterne fik 

mulighed for at begrænse eller forbyde 

dyrkning af GMO'er på deres område. 

(6) Denne situation ændrede sig for nylig 

for så vidt angår GMO'er til dyrkning med 

vedtagelsen den 13. marts 2015 af direktiv 

(EU) 2015/41214, som ændrede direktiv 

2001/18/EF, således at medlemsstaterne fik 

mulighed for at begrænse eller forbyde 

dyrkning af GMO'er på deres område. 
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Formålet med de nye bestemmelser er 

primært at gøre det muligt for 

medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt de 

ønsker at tillade dyrkning af GMO-

afgrøder på deres område, uden at det 

påvirker den risikovurdering, der er en del 

af EU-tilladelsesordningen for GMO'er. 

Ændringerne havde til formål at sikre mere 

forudsigelighed for virksomhederne og 

begrænse medlemsstaternes anvendelse af 

de beskyttelsesklausuler, der er omhandlet 

i artikel 23 i direktiv 2001/18/EF og artikel 

34 i forordning (EF) nr. 1829/2003. Det var 

desuden forventningen, at disse ændringer 

ville have en positiv indvirkning på 

beslutningsprocessen for tilladelse af 

GMO'er til dyrkning. 

Formålet med de nye bestemmelser er 

primært at gøre det muligt for 

medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt de 

ønsker at tillade dyrkning af GMO-

afgrøder på deres område. Ændringerne 

havde til formål at sikre mere 

forudsigelighed for virksomhederne og 

begrænse medlemsstaternes anvendelse af 

de beskyttelsesklausuler, der er omhandlet 

i artikel 23 i direktiv 2001/18/EF og artikel 

34 i forordning (EF) nr. 1829/2003. Det var 

desuden forventningen, at disse ændringer 

ville have en positiv indvirkning på 

beslutningsprocessen for tilladelse af 

GMO'er til dyrkning. 

__________________ __________________ 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2015/412 af 11. marts 2015 om 

ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt 

angår medlemsstaternes mulighed for at 

begrænse eller forbyde dyrkning af 

genetisk modificerede organismer 

(GMO'er) på deres område (EUT L 68 af 

13.3.2015, s. 1). 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2015/412 af 11. marts 2015 om 

ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt 

angår medlemsstaternes mulighed for at 

begrænse eller forbyde dyrkning af 

genetisk modificerede organismer 

(GMO'er) på deres område (EUT L 68 af 

13.3.2015, s. 1). 

Or. en 

Begrundelse 

Risikovurderingen for GMO'er på EU-niveau skal forbedres. EFSA må gennemføre reformer 

for at sikre, at tilladelsesproceduren for GMO'er giver det højeste niveau af beskyttelse af 

borgernes helbred og miljøet og derfor omfatter en vurdering af GMO'ers langsigtede 

indvirkninger, indvirkninger på organismer uden for målgruppen, negative indvirkninger på 

biodiversiteten og inddragelse af divergerende videnskabelige meninger som skitseret i 

Rådets konklusioner om GMO'er i december 2008. 

 

Ændringsforslag  27 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) De forhold, der lå til grund for 

ændringerne i direktiv 2001/18/EF ved 

direktiv (EU) 2015/412 vedrørende 

GMO'er til dyrkning, er også relevante for 

andre GMO'er og GM-fødevarer og -

foder, som er omfattet af forordning (EF) 

nr. 1829/2003. Det forholder sig nemlig 

sådan, at resultatet af afstemningen om 

gennemførelsesafgørelsen om tilladelse af 

produkter, der er omfattet af forordning 

(EF) nr. 1829/2003, og som ikke er 

bestemt til dyrkning, i udvalget/komitéen 

eller i Rådet altid er "ingen udtalelse" 

(dvs. der er ikke kvalificeret flertal 

hverken for eller imod udkastet til 

afgørelse), og der er også medlemsstater, 

hvor det er forbudt at anvende disse 

produkter. På denne baggrund bør 

forordning (EF) nr. 1829/2003 ændres, så 

medlemsstaterne får mulighed for at 

begrænse eller forbyde anvendelse af 

GMO'er og GM-fødevarer og -foder på 

hele eller dele af deres område af 

tvingende grunde, som er forenelige med 

EU-retten, og som ikke vedrører risici for 

menneskers og dyrs sundhed eller for 

miljøet, idet disse allerede er vurderet på 

EU-plan i henhold til forordning (EF) nr. 

1829/2003. Denne mulighed bør ikke 

gælde for GMO'er til dyrkning, som 

allerede er omfattet af de ændringer, der 

er foretaget i direktiv 2001/18/EF ved 

direktiv (EU) 2015/412. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at lade denne betragtning udgå set i lyset af de ændringer af proceduren 

for tilladelser på EU-plan, der foreslås af formanden for Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  28 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 
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DA 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) De forhold, der lå til grund for 

ændringerne i direktiv 2001/18/EF ved 

direktiv (EU) 2015/412 vedrørende 

GMO'er til dyrkning, er også relevante for 

andre GMO'er og GM-fødevarer og -foder, 

som er omfattet af forordning (EF) nr. 

1829/2003. Det forholder sig nemlig sådan, 

at resultatet af afstemningen om 

gennemførelsesafgørelsen om tilladelse af 

produkter, der er omfattet af forordning 

(EF) nr. 1829/2003, og som ikke er bestemt 

til dyrkning, i udvalget/komitéen eller i 

Rådet altid er "ingen udtalelse" (dvs. der er 

ikke kvalificeret flertal hverken for eller 

imod udkastet til afgørelse), og der er også 

medlemsstater, hvor det er forbudt at 

anvende disse produkter. På denne 

baggrund bør forordning (EF) nr. 

1829/2003 ændres, så medlemsstaterne får 

mulighed for at begrænse eller forbyde 

anvendelse af GMO'er og GM-fødevarer 

og -foder på hele eller dele af deres område 

af tvingende grunde, som er forenelige 

med EU-retten, og som ikke vedrører 

risici for menneskers og dyrs sundhed 

eller for miljøet, idet disse allerede er 

vurderet på EU-plan i henhold til 

forordning (EF) nr. 1829/2003. Denne 

mulighed bør ikke gælde for GMO'er til 

dyrkning, som allerede er omfattet af de 

ændringer, der er foretaget i direktiv 

2001/18/EF ved direktiv (EU) 2015/412. 

(7) De forhold, der lå til grund for 

ændringerne i direktiv 2001/18/EF ved 

direktiv (EU) 2015/412 vedrørende 

GMO'er til dyrkning, er også relevante for 

andre GMO'er og GM-fødevarer og -foder, 

som er omfattet af forordning (EF) nr. 

1829/2003. Det forholder sig nemlig sådan, 

at resultatet af afstemningen om 

gennemførelsesafgørelsen om tilladelse af 

produkter, der er omfattet af forordning 

(EF) nr. 1829/2003, og som ikke er bestemt 

til dyrkning, i udvalget/komitéen eller i 

Rådet altid er "ingen udtalelse" (dvs. der er 

ikke kvalificeret flertal hverken for eller 

imod udkastet til afgørelse. Der er desuden 

medlemsstater, hvor det er forbudt at 

anvende disse produkter. På denne 

baggrund bør forordning (EF) nr. 

1829/2003 ændres, så medlemsstaterne får 

mulighed for at begrænse eller forbyde 

anvendelse af GMO'er og GM-fødevarer 

og -foder på hele eller dele af deres 

område, særligt for så vidt angår de 

GMO'er, for hvilke risikovurderingen 

ikke med sikkerhed har vist, at de ikke 

udgør en miljø- og sundhedsmæssig fare. 

Denne mulighed bør ikke gælde for 

GMO'er til dyrkning, som allerede er 

omfattet af de ændringer, der er foretaget i 

direktiv 2001/18/EF ved direktiv (EU) 

2015/412. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  29 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør derfor have 

mulighed for at vedtage foranstaltninger, 

der begrænser eller forbyder anvendelse 

på hele eller dele af deres område af en 

GMO eller en GM-fødevare/et GM-

foderstof eller af en gruppe af GMO'er 

eller GM-fødevarer/GM-foder, efter at 

denne/dette er blevet tilladt, forudsat at de 

pågældende foranstaltninger er 

begrundede og baseret på tvingende 

grunde i overensstemmelse med EU-retten 

og er i tråd med principperne om 

proportionalitet og 

ikkeforskelsbehandling mellem nationale 

og ikkenationale produkter samt artikel 

34, artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i 

TEUF. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at lade denne betragtning udgå set i lyset af de ændringer af proceduren 

for tilladelser på EU-plan, der foreslås af formanden for Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  30 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør derfor have 

mulighed for at vedtage foranstaltninger, 

der begrænser eller forbyder anvendelse på 

hele eller dele af deres område af en GMO 

eller en GM-fødevare/et GM-foderstof 

eller af en gruppe af GMO'er eller GM-

fødevarer/GM-foder, efter at denne/dette er 

blevet tilladt, forudsat at de pågældende 

foranstaltninger er begrundede og baseret 

på tvingende grunde i overensstemmelse 

(8) Medlemsstaterne bør derfor have 

mulighed for at vedtage foranstaltninger, 

der begrænser eller forbyder anvendelse på 

hele eller dele af deres område af en GMO 

eller en GM-fødevare/et GM-foderstof 

eller af en gruppe af GMO'er eller GM-

fødevarer/GM-foder, efter at denne/dette er 

blevet tilladt, forudsat at de pågældende 

foranstaltninger er begrundede, i 

overensstemmelse med EU-retten og i tråd 
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med EU-retten og er i tråd med 

principperne om proportionalitet og 

ikkeforskelsbehandling mellem nationale 

og ikkenationale produkter samt artikel 34, 

artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i TEUF. 

med principperne om proportionalitet og 

ikkeforskelsbehandling mellem nationale 

og ikkenationale produkter samt artikel 34, 

artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i TEUF. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  31 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør derfor have 

mulighed for at vedtage foranstaltninger, 

der begrænser eller forbyder anvendelse på 

hele eller dele af deres område af en GMO 

eller en GM-fødevare/et GM-foderstof 

eller af en gruppe af GMO'er eller GM-

fødevarer/GM-foder, efter at denne/dette er 

blevet tilladt, forudsat at de pågældende 

foranstaltninger er begrundede og baseret 

på tvingende grunde i overensstemmelse 

med EU-retten og er i tråd med 

principperne om proportionalitet og 

ikkeforskelsbehandling mellem nationale 

og ikkenationale produkter samt artikel 

34, artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i 

TEUF. 

(8) Medlemsstaterne bør derfor have 

mulighed for at vedtage foranstaltninger, 

der begrænser eller forbyder anvendelse på 

hele eller dele af deres område af en GMO 

eller en GM-fødevare/et GM-foderstof 

eller af en gruppe af GMO'er eller GM-

fødevarer/GM-foder, efter at denne/dette er 

blevet tilladt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Lynn Boylan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør derfor have 

mulighed for at vedtage foranstaltninger, 

(8) Medlemsstaterne bør derfor have 

mulighed for at vedtage foranstaltninger, 
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der begrænser eller forbyder anvendelse på 

hele eller dele af deres område af en GMO 

eller en GM-fødevare/et GM-foderstof 

eller af en gruppe af GMO'er eller GM-

fødevarer/GM-foder, efter at denne/dette er 

blevet tilladt, forudsat at de pågældende 

foranstaltninger er begrundede og baseret 

på tvingende grunde i overensstemmelse 

med EU-retten og er i tråd med 

principperne om proportionalitet og 

ikkeforskelsbehandling mellem nationale 

og ikkenationale produkter samt artikel 34, 

artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i TEUF. 

der begrænser eller forbyder 

markedsføring på hele eller dele af deres 

område af en GMO eller en GM-

fødevare/et GM-foderstof eller af en 

gruppe af GMO'er eller GM-

fødevarer/GM-foder, efter at denne/dette er 

blevet tilladt, forudsat at de pågældende 

foranstaltninger er begrundede og baseret 

på tvingende grunde i overensstemmelse 

med EU-retten og er i tråd med 

principperne om proportionalitet og 

ikkeforskelsbehandling mellem nationale 

og ikkenationale produkter samt artikel 34, 

artikel 36 og artikel 216, stk. 2, i TEUF. 

Or. en 

Begrundelse 

Udtrykket "markedsføre" er det mest almindeligt brugte udtryk og ud fra et juridisk synspunkt 

mere hensigtsmæssigt, eftersom der allerede findes en definition af udtrykket i artikel 2, stk. 

14, i forordning 1829/2003. Desuden vil den nuværende formulering ud over juridisk 

usikkerhed skabe problemer med gennemførelse og overholdelse, idet vi kunne få den 

situation, at en medlemsstat forbyder anvendelsen, men at der ikke er fastsat noget om 

markedsføring. Af juridiske og praktiske årsager bør udtrykket "markedsføre" foretrækkes. 

 

Ændringsforslag  33 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Begrænsninger eller forbud, der 

vedtages i henhold til denne forordning, 

bør vedrøre anvendelse — og ikke den frie 

handel med eller import af — genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer. 

udgår 

Or. en 
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Begrundelse 

Det er nødvendigt at lade denne betragtning udgå set i lyset af de ændringer af proceduren 

for tilladelser på EU-plan, der foreslås af formanden for Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  34 

Tibor Szanyi 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Begrænsninger eller forbud, der 

vedtages i henhold til denne forordning, 

bør vedrøre anvendelse — og ikke den frie 

handel med eller import af — genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Lynn Boylan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Begrænsninger eller forbud, der 

vedtages i henhold til denne forordning, 

bør vedrøre anvendelse — og ikke den frie 

handel med eller import af — genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer. 

(9) Begrænsninger eller forbud, der 

vedtages i henhold til denne forordning, 

bør vedrøre markedsføring — og ikke den 

frie handel med eller import af — genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer. 

Or. en 

Begrundelse 

Udtrykket "markedsføre" er det mest almindeligt brugte udtryk og ud fra et juridisk synspunkt 

mere hensigtsmæssigt, eftersom der allerede findes en definition af udtrykket i artikel 2, stk. 

14, i forordning 1829/2003. Desuden vil den nuværende formulering ud over juridisk 

usikkerhed skabe problemer med gennemførelse og overholdelse, idet vi kunne få den 

situation, at en medlemsstat forbyder anvendelsen, men at der ikke er fastsat noget om 

markedsføring. Af juridiske og praktiske årsager bør udtrykket "markedsføre" foretrækkes. 
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Ændringsforslag  36 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det niveau for beskyttelse af 

menneskers og dyrs sundhed og af 

miljøet, som opnås med den 

tilladelsesprocedure, der er fastlagt ved 

forordning (EF) nr. 1829/2003, 

forudsætter en ensartet videnskabelig 

vurdering i hele Unionen, og der bør ikke 

ændres ved denne situation med 

nærværende forordning. For at undgå 

indgriben i de beføjelser, der tildeles de 

ansvarlige for henholdsvis 

risikovurderingen og risikostyringen i 

henhold til forordning (EF) nr. 

1829/2003, bør medlemsstaterne derfor 

ikke kunne basere sig på hensyn, der 

vedrører sundheds- eller miljørisici, idet 

disse bør behandles efter den procedure, 

der allerede er fastlagt ved forordning 

(EF) nr. 1829/2003, særlig artikel 10, 22 

og 34. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at lade denne betragtning udgå set i lyset af de ændringer af proceduren 

for tilladelser på EU-plan, der foreslås af formanden for Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  37 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 



 

PE567.727v01-00 28/41 AM\1072901DA.doc 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det niveau for beskyttelse af 

menneskers og dyrs sundhed og af miljøet, 

som opnås med den tilladelsesprocedure, 

der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 

1829/2003, forudsætter en ensartet 

videnskabelig vurdering i hele Unionen, og 

der bør ikke ændres ved denne situation 

med nærværende forordning. For at undgå 

indgriben i de beføjelser, der tildeles de 

ansvarlige for henholdsvis 

risikovurderingen og risikostyringen i 

henhold til forordning (EF) nr. 

1829/2003, bør medlemsstaterne derfor 

ikke kunne basere sig på hensyn, der 

vedrører sundheds- eller miljørisici, idet 

disse bør behandles efter den procedure, 

der allerede er fastlagt ved forordning 

(EF) nr. 1829/2003, særlig artikel 10, 22 

og 34. 

(10) Det niveau for beskyttelse af 

menneskers og dyrs sundhed og af miljøet, 

som opnås med den tilladelsesprocedure, 

der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 

1829/2003, forudsætter en ensartet 

videnskabelig vurdering i hele Unionen, og 

der bør ikke ændres ved denne situation 

med nærværende forordning. Ikke desto 

mindre er det i fraværet af sikker 

videnskabelig dokumentation af, at 

brugen af GMO'er ikke er forbundet med 

nogen miljø- og sundhedsmæssige risici, 

overladt til medlemsstaterne at træffe 

nationale foranstaltninger til 

risikostyring. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  38 

Lynn Boylan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Det niveau for beskyttelse af 

menneskers og dyrs sundhed og af miljøet, 

som opnås med den tilladelsesprocedure, 

der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 

1829/2003, forudsætter en ensartet 

videnskabelig vurdering i hele Unionen, og 

der bør ikke ændres ved denne situation 

med nærværende forordning. For at 

undgå indgriben i de beføjelser, der 

tildeles de ansvarlige for henholdsvis 

risikovurderingen og risikostyringen i 

henhold til forordning (EF) nr. 

1829/2003, bør medlemsstaterne derfor 

ikke kunne basere sig på hensyn, der 

(10) Det niveau for beskyttelse af 

menneskers og dyrs sundhed og af miljøet, 

som opnås med den tilladelsesprocedure, 

der er fastlagt ved forordning (EF) nr. 

1829/2003, forudsætter en ensartet 

videnskabelig vurdering i hele Unionen, 

som på linje med Kommissionens 

konklusioner om GMO'er, vedtaget af 

Miljørådet den 4. december 2008, skal 

reformeres med henblik på at forbedre 

kvaliteten af proceduren. Indtil dette er 

sket, bør det være medlemsstaterne tilladt 

at basere sig på hensyn, der vedrører 

sundheds- eller miljørisici, navnlig når de 
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vedrører sundheds- eller miljørisici, idet 

disse bør behandles efter den procedure, 

der allerede er fastlagt ved forordning 

(EF) nr. 1829/2003, særlig artikel 10, 22 

og 34. 

reagerer på grundlag af bekymringer i 

civilsamfundet i deres land. 

Or. en 

Begrundelse 

Risikovurderingen for GMO'er på EU-niveau skal forbedres. EFSA må gennemføre reformer 

for at sikre, at tilladelsesproceduren for GMO'er giver det højeste niveau af beskyttelse af 

borgernes helbred og miljøet og derfor omfatter en vurdering af GMO'ers langsigtede 

indvirkninger, indvirkninger på organismer uden for målgruppen, negative indvirkninger på 

biodiversiteten og inddragelse af divergerende videnskabelige meninger som skitseret i 

Rådets konklusioner om GMO'er i december 2008. 

 

Ændringsforslag  39 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Foranstaltninger vedtaget af 

medlemsstaterne i henhold til 

nærværende forordning bør være 

underlagt en kontrol- og 

oplysningsprocedure på EU-plan med 

henblik på det indre markeds funktion. På 

baggrund af det kontrol- og 

informationsniveau, der sikres med denne 

forordning, er det ikke nødvendigt også at 

fastsætte bestemmelser om anvendelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF15. Det følger af de ændringer, 

der foretages i forordning (EF) nr. 

1829/2003 ved nærværende forordning, at 

medlemsstaterne vil kunne begrænse eller 

forbyde anvendelse af GMO'er eller GM-

fødevarer og -foder på hele eller dele af 

deres område for hele tilladelsens 

varighed, forudsat at en fastlagt 

standstillperiode, hvori Kommissionen og 

udgår 
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de øvrige medlemsstater har haft lejlighed 

til at fremsætte bemærkninger til de 

foreslåede foranstaltninger, er udløbet. 

Den pågældende medlemsstat bør derfor 

meddele Kommissionen et udkast til disse 

foranstaltninger mindst 3 måneder inden 

vedtagelsen af dem for at give 

Kommissionen og de øvrige 

medlemsstater lejlighed til at fremsætte 

bemærkninger, og den bør afstå fra at 

vedtage og gennemføre de pågældende 

foranstaltninger i denne periode. Efter 

udløbet af den fastlagte standstillperiode 

bør medlemsstaten kunne vedtage 

foranstaltningerne, enten i den 

oprindeligt foreslåede form eller som 

ændret for at tage hensyn til 

Kommissionens eller medlemsstaternes 

bemærkninger. Medlemsstaterne bør have 

mulighed for at meddele Kommissionen 

foranstaltninger i henhold til denne 

forordning, inden det produkt, 

foranstaltningerne vedrører, er blevet 

tilladt, således at begrænsningen eller 

forbuddet får virkning den dag, EU-

tilladelsen træder i kraft. 

__________________  

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF af 22. juni 1998 om en 

informationsprocedure med hensyn til 

tekniske standarder og forskrifter samt 

forskrifter for informationssamfundets 

tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37). 

 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at lade denne betragtning udgå set i lyset af de ændringer af proceduren 

for tilladelser på EU-plan, der foreslås af formanden for Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  40 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 
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Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Foranstaltninger vedtaget af 

medlemsstaterne i henhold til nærværende 

forordning bør være underlagt en kontrol- 

og oplysningsprocedure på EU-plan med 

henblik på det indre markeds funktion. På 

baggrund af det kontrol- og 

informationsniveau, der sikres med denne 

forordning, er det ikke nødvendigt også at 

fastsætte bestemmelser om anvendelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF15. Det følger af de ændringer, der 

foretages i forordning (EF) nr. 1829/2003 

ved nærværende forordning, at 

medlemsstaterne vil kunne begrænse eller 

forbyde anvendelse af GMO'er eller GM-

fødevarer og -foder på hele eller dele af 

deres område for hele tilladelsens varighed, 

forudsat at en fastlagt standstillperiode, 

hvori Kommissionen og de øvrige 

medlemsstater har haft lejlighed til at 

fremsætte bemærkninger til de foreslåede 

foranstaltninger, er udløbet. Den 

pågældende medlemsstat bør derfor 

meddele Kommissionen et udkast til disse 

foranstaltninger mindst 3 måneder inden 

vedtagelsen af dem for at give 

Kommissionen og de øvrige medlemsstater 

lejlighed til at fremsætte bemærkninger, og 

den bør afstå fra at vedtage og gennemføre 

de pågældende foranstaltninger i denne 

periode. Efter udløbet af den fastlagte 

standstillperiode bør medlemsstaten kunne 

vedtage foranstaltningerne, enten i den 

oprindeligt foreslåede form eller som 

ændret for at tage hensyn til 

Kommissionens eller medlemsstaternes 

bemærkninger. Medlemsstaterne bør have 

mulighed for at meddele Kommissionen 

foranstaltninger i henhold til denne 

forordning, inden det produkt, 

foranstaltningerne vedrører, er blevet 

tilladt, således at begrænsningen eller 

forbuddet får virkning den dag, EU-

tilladelsen træder i kraft. 

(11) Foranstaltninger vedtaget af 

medlemsstaterne i henhold til nærværende 

forordning bør være underlagt en kontrol- 

og oplysningsprocedure på EU-plan med 

henblik på det indre markeds funktion. På 

baggrund af det kontrol- og 

informationsniveau, der sikres med denne 

forordning, er det ikke nødvendigt også at 

fastsætte bestemmelser om anvendelse af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF15. Det følger af de ændringer, der 

foretages i forordning (EF) nr. 1829/2003 

ved nærværende forordning, at 

medlemsstaterne vil kunne begrænse eller 

forbyde anvendelse af GMO'er eller GM-

fødevarer og -foder på hele eller dele af 

deres område for hele tilladelsens varighed, 

forudsat at en fastlagt standstillperiode, 

hvori Kommissionen og de øvrige 

medlemsstater har haft lejlighed til at 

fremsætte ikkebindende bemærkninger til 

de foreslåede foranstaltninger, er udløbet. 

Den pågældende medlemsstat bør derfor 

meddele Kommissionen et udkast til disse 

foranstaltninger mindst 3 måneder inden 

vedtagelsen af dem for at give 

Kommissionen og de øvrige medlemsstater 

lejlighed til at fremsætte ikkebindende 

bemærkninger, og den bør afstå fra at 

vedtage og gennemføre de pågældende 

foranstaltninger i denne periode. Efter 

udløbet af den fastlagte standstillperiode 

bør medlemsstaten kunne vedtage 

foranstaltningerne, enten i den oprindeligt 

foreslåede form eller som ændret for at 

tage hensyn til Kommissionens eller 

medlemsstaternes bemærkninger. 

Medlemsstaterne bør have mulighed for at 

meddele Kommissionen foranstaltninger i 

henhold til denne forordning, inden det 

produkt, foranstaltningerne vedrører, er 

blevet tilladt, således at begrænsningen 

eller forbuddet får virkning den dag, EU-

tilladelsen træder i kraft. 
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__________________ __________________ 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF af 22. juni 1998 om en 

informationsprocedure med hensyn til 

tekniske standarder og forskrifter samt 

forskrifter for informationssamfundets 

tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37). 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF af 22. juni 1998 om en 

informationsprocedure med hensyn til 

tekniske standarder og forskrifter samt 

forskrifter for informationssamfundets 

tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37). 

Or. it 

 

Ændringsforslag  41 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) I tilfælde, hvor et produkt lovligt blev 

anvendt, inden en medlemsstat vedtog 

foranstaltninger i henhold til denne 

forordning, bør virksomhederne 

indrømmes en tilstrækkelig frist til at 

udfase produktet fra markedet. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at lade denne betragtning udgå set i lyset af de ændringer af proceduren 

for tilladelser på EU-plan, der foreslås af formanden for Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  42 

Lynn Boylan 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) I tilfælde, hvor et produkt lovligt blev 

anvendt, inden en medlemsstat vedtog 

foranstaltninger i henhold til denne 

(12) I tilfælde, hvor et produkt lovligt blev 

markedsført, inden en medlemsstat vedtog 

foranstaltninger i henhold til denne 
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forordning, bør virksomhederne 

indrømmes en tilstrækkelig frist til at 

udfase produktet fra markedet. 

forordning, bør virksomhederne 

indrømmes en tilstrækkelig frist til at 

udfase produktet fra markedet. 

Or. en 

Begrundelse 

Udtrykket "markedsføre" er det mest almindeligt brugte udtryk og ud fra et juridisk synspunkt 

mere hensigtsmæssigt, eftersom der allerede findes en definition af udtrykket i artikel 2, stk. 

14, i forordning 1829/2003. Desuden vil den nuværende formulering ud over juridisk 

usikkerhed skabe problemer med gennemførelse og overholdelse, idet vi kunne få den 

situation, at en medlemsstat forbyder anvendelsen, men at der ikke er fastsat noget om 

markedsføring. Af juridiske og praktiske årsager bør udtrykket "markedsføre" foretrækkes. 

 

Ændringsforslag  43 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Foranstaltninger vedtaget i henhold 

til denne forordning, som begrænser eller 

forbyder anvendelse af GMO'er eller GM-

fødevarer og -foder, bør ikke berøre 

anvendelsen af disse produkter eller af 

produkter, der er et resultat af indtagelsen 

heraf, i andre medlemsstater. Dertil 

kommer, at denne forordning og de 

nationale foranstaltninger, der vedtages i 

medfør heraf, ikke bør tilsidesætte krav i 

EU-retten vedrørende utilsigtet og 

tilfældig forekomst af GM-materiale i 

andre produkter og ikke bør berøre 

markedsføring og anvendelse af 

produkter, der opfylder disse krav. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at lade denne betragtning udgå set i lyset af de ændringer af proceduren 
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for tilladelser på EU-plan, der foreslås af formanden for Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  44 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Forordning (EF) nr. 1829/2003 bør 

ændres i overensstemmelse hermed — 

(14) Forordning (EU) nr. 182/2011 bør 

ændres i overensstemmelse hermed — 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at ændre denne betragtning set i lyset af de ændringer af proceduren for 

tilladelser på EU-plan, der foreslås af formanden for Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  45 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1829/2003  

Artikel 34a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[…] udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Hænger sammen med ændringsforslag 46. Som formanden for Kommissionen har lovet, skal 

reglerne for tilladelse af GMO'er ændres. Det er blevet anerkendt af Kommissionen, at GMO-

tilladelser er et særtilfælde, eftersom "ingen udtalelse" er standardresultatet af afstemninger i 

komitéerne/udvalgene. Det er derfor nødvendigt at ændre forordning 182/2011 med henblik 

på at give en klar tilkendegivelse til Kommissionen i disse sager. At bevare reglerne på EU-

plan som de er, er ikke en løsning. 
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Ændringsforslag  46 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 Forordning (EU) nr. 182/2011 ændres 

således: 

 
1) Følgende indsættes som betragtning 

11a (ny): 

 (11a) (ny) Området for GMO-tilladelser er 

– uanset om det er ved hjælp af direktiv 

nr. 2001/18/EF eller ved hjælp af 

forordning (EU) nr. 1829/2003 – det 

eneste område, hvor det jævnligt sker, at 

hverken den kompetente komité/det 

kompetente udvalg eller Rådet når frem til 

en udtalelse (der er ikke kvalificeret 

flertal hverken for eller imod tilladelsen). 

Eftersom området er meget følsomt for 

EU-borgerne, har Kommissionen behov 

for en klar tilkendegivelse om, hvordan 

den skal handle i sådanne sager. 

 
(2) Betragtning 14 affattes således: 

 
(14) Når Kommissionen overvejer at 

vedtage andre udkast til 

gennemførelsesretsakter vedrørende 

særligt følsomme sektorer, navnlig 

beskatning, forbrugersundhed, 

fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse, 

søger den at finde en afbalanceret løsning 

ved så vidt muligt at undgå at handle i 

modstrid med en fremherskende holdning, 

som måtte opstå i appeludvalget, mod det 

hensigtsmæssige i en 

gennemførelsesretsakt. For så vidt angår 

det følsomme område for GMO-tilladelser 

bør der ikke vedtages noget udkast til 

gennemførelsesretsakt, der tillader en 

GMO, såfremt et simpelt flertal af 
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udvalgets medlemmer modsætter sig dette. 

 
(3) I artikel 6 indsættes som stk. 3a (nyt): 

 
3a) (nyt) "Såfremt der ikke afgives nogen 

udtalelse i overensstemmelse med stk. 3, 

andet afsnit, og udkastet til 

gennemførelsesretsakt vedrører en 

ansøgning om tilladelse til en GMO i 

overensstemmelse med direktiv nr. 

2001/18/EF eller forordning nr. 

1829/2003, vedtager Kommissionen ikke 

udkastet til gennemførelsesretsakt." 

 (4) I artikel 11 indsættes som andet afsnit: 

 "Såfremt udkastet til 

gennemførelsesretsakt vedrører en 

ansøgning om tilladelse til en GMO i 

overensstemmelse med direktiv nr. 

2001/18/EF eller forordning (EF) nr. 

1829/2003, og Europa-Parlamentet har 

udtalt sig imod en sådan tilladelse, f.eks. i 

en beslutning, vedtager Kommissionen 

ikke udkastet til gennemførelsesretsakt." 

Or. en 

Begrundelse 

Hænger sammen med ændringsforslag 45. Som formanden for Kommissionen har lovet, skal 

reglerne for tilladelse af GMO'er ændres. Det er blevet anerkendt af Kommissionen, at GMO-

tilladelser er et særtilfælde, eftersom "ingen udtalelse" er standardresultatet af afstemninger i 

komitéerne/udvalgene. Det er derfor nødvendigt at ændre forordning 182/2011 med henblik 

på at give en klar tilkendegivelse til Kommissionen i disse sager. At bevare reglerne på EU-

plan som de er, er ikke en løsning. 

 

Ændringsforslag  47 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1829/2003  

Artikel 34a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne kan vedtage udgår 
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foranstaltninger, der begrænser eller 

forbyder anvendelse af produkter som 

omhandlet i artikel 3, stk.1, og artikel 15, 

stk. 1, der er tilladt i henhold til denne 

forordning, forudsat at sådanne 

foranstaltninger er: 

a) begrundede og baseret på tvingende 

grunde i overensstemmelse med EU-

retten, som under ingen omstændigheder 

må være i strid med den risikovurdering, 

der er foretaget i henhold til denne 

forordning 

 

b) forholdsmæssige og 

ikkediskriminerende. 

 

Or. it 

 

Ændringsforslag  48 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1829/2003  

Artikel 34a – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne kan vedtage 

foranstaltninger, der begrænser eller 

forbyder anvendelse af produkter som 

omhandlet i artikel 3, stk.1, og artikel 15, 

stk. 1, der er tilladt i henhold til denne 

forordning, forudsat at sådanne 

foranstaltninger er: 

1. Medlemsstaterne kan, som ansvarlige 

for risikostyring, vedtage foranstaltninger, 

der begrænser eller forbyder anvendelse af 

produkter som omhandlet i artikel 3, stk.1, 

og artikel 15, stk. 1, der er tilladt i henhold 

til denne forordning, i tilfælde af at det ved 

en risikovurdering ikke har været muligt 

at fastslå med sikkerhed, at disse 

produkter ikke udgør en miljø- eller 

sundhedsmæssig risiko. Sådanne 

foranstaltninger skal være i 

overensstemmelse med EU-retten, 

forholdsmæssige og ikkediskriminerende.  

Or. it 
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Ændringsforslag  49 

Lynn Boylan 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1829/2002 

Artikel 34a – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne kan vedtage 

foranstaltninger, der begrænser eller 

forbyder anvendelse af produkter som 

omhandlet i artikel 3, stk.1, og artikel 15, 

stk. 1, der er tilladt i henhold til denne 

forordning, forudsat at sådanne 

foranstaltninger er: 

1. Medlemsstaterne kan vedtage 

foranstaltninger, der begrænser eller 

forbyder markedsføring af produkter som 

omhandlet i artikel 3, stk.1, og artikel 15, 

stk. 1, der er tilladt i henhold til denne 

forordning, forudsat at sådanne 

foranstaltninger er: 

Or. en 

Begrundelse 

Udtrykket "markedsføre" er det mest almindeligt brugte udtryk og ud fra et juridisk synspunkt 

mere hensigtsmæssigt, eftersom der allerede findes en definition af udtrykket i artikel 2, stk. 

14, i forordning 1829/2003. Desuden vil den nuværende formulering ud over juridisk 

usikkerhed skabe problemer med gennemførelse og overholdelse, idet vi kunne få den 

situation, at en medlemsstat forbyder anvendelsen, men at der ikke er fastsat noget om 

markedsføring. Af juridiske og praktiske årsager bør udtrykket "markedsføre" foretrækkes. 

 

Ændringsforslag  50 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1829/2003  

Artikel 34a – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) begrundede og baseret på tvingende 

grunde i overensstemmelse med EU-

retten, som under ingen omstændigheder 

må være i strid med den risikovurdering, 

der er foretaget i henhold til denne 

forordning 

udgår 
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Or. it 

 

Ændringsforslag  51 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1829/2003 

Artikel 34a – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) begrundede og baseret på tvingende 

grunde i overensstemmelse med EU-

retten, som under ingen omstændigheder 

må være i strid med den risikovurdering, 

der er foretaget i henhold til denne 

forordning 

a) begrundede og baseret på krav om 

produktintegritet, ernæring, 

sundhedsbeskyttelse og sikkerhed 

suverænt vurderet af medlemsstaten i 

overensstemmelse med den 

risikovurdering, der er arrangeret af dens 

kompetente myndigheder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1829/2003  

Artikel 34a – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) begrundede og baseret på tvingende 

grunde i overensstemmelse med EU-retten, 

som under ingen omstændigheder må være 

i strid med den risikovurdering, der er 

foretaget i henhold til denne forordning 

a) begrundede og baseret på tvingende 

grunde i overensstemmelse med EU-retten, 

som under ingen omstændigheder må være 

i strid med den risikovurdering, der er 

foretaget i henhold til denne forordning, 

således at de ikke griber ind de 

risikoansvarliges beføjelser; 

Or. it 
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Ændringsforslag  53 

Eleonora Evi 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1829/2003  

Artikel 34a – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) forholdsmæssige og 

ikkediskriminerende. 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  54 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 

Forordning (EF) nr. 1829/2003  

Artikel 34a – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b a) er ikke i modstrid med princippet om 

varernes frie bevægelighed, som er 

omhandlet i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, hvis 

blot de specifikke mærkningsregler for 

levnedsmidler og foder, som er fremstillet 

ved hjælp af GMO'er, i forordning (EF) 

nr. 1829/2003 og forordning (EF) nr. 

1830/2003 overholdes. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  55 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1829/2003 

Artikel 34a – stk. 5 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5 a. Denne forordning forhindrer ikke, at 

medlemsstaterne suverænt kan beslutte at 

opretholde eller indføre restriktioner og 

forbud vedrørende privat og offentlig 

GMO-testning på deres område, hvis det 

er nødvendigt for at sikre overholdelse af 

kravene vedrørende folkesundhed og -

sikkerhed, biodiversitet og eksisterende 

økologiske landbrugsproduktioner. 

Or. en 

 


