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Amendement  1 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 – gezien de openingsverklaring van Jean-

Claude Juncker, in die tijd kandidaat-

voorzitter van de Europese Commissie, in 

zijn toespraak voor de plenaire 

vergadering van het Europees Parlement 

in Straatsburg op 15 juli 20141a; 

 ________________ 

 1a "Ik zal het nodige doen opdat de 

procedureregels voor de vergunningen 

inzake ggo's worden herzien. Ik wil niet 

dat de Commissie beslissingen neemt 

zonder dat zij daarvoor de steun heeft van 

een meerderheid van de lidstaten."  

Or. en 

 

Motivering 

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

 

Amendement  2 

Guillaume Balas 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 – gezien de toespraak van de kandidaat-

voorzitter van de Europese Commissie, 
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Jean-Claude Juncker, in de plenaire 

vergadering van het Europees Parlement 

in Straatsburg op 15 juli 2014; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 – gezien het werkprogramma van de 

Commissie dat op 16 december 2014 werd 

aangenomen1a ; 

 __________________ 

 1a Zie bijlage I van het werkprogramma 

van de Commissie voor 2015 ("Nieuwe 

initiatieven"), punt 23: Herziening van 

het ggo-besluitvormingsproces: "Bij deze 

herziening wordt ernaar gekeken hoe de 

regels veranderd kunnen worden zodat er 

meer rekening wordt gehouden het 

meerderheidsstandpunt van de lidstaten".   

Or. en 

Motivering 

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

 

Amendement  4 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 
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Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 – gezien het voorstel voor een besluit van 

de Raad betreffende het in de handel 

brengen voor de teelt, overeenkomstig 

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees 

Parlement en de Raad, van een 

maisproduct (Zea mays L., lijn 1507), 

genetisch gemodificeerd met het oog op 

resistentie tegen bepaalde schadelijke 

schubvleugelige insecten, en de 

stemmingen hierover, zowel in het 

regelgevend comité (februari 2009) als in 

de Raad (februari 2014), waar geen 

adviezen werden uitgebracht; 

Or. en 

Motivering 

Deze stemmingen "zonder advies" over een ggo-geval voor teelt 

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

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

hebben de heer Juncker aangezet tot het voorstel om de EU-vergunningsregels te wijzigen. 

Het is duidelijk dat het "democratisch tekort" bij ggo-vergunningen niet beperkt blijft tot de 

aanvragen voor gebruik in levensmiddelen en diervoeder. 

 

Amendement  5 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 – gezien de resolutie van het Europees 

Parlement van januari 2014 over het 

voorstel voor een besluit van de Raad 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=NL&f=ST%2016120%202013%20INIT
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/140991.pdf
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betreffende het in de handel brengen voor 

de teelt, overeenkomstig Richtlijn 

2001/18/EG van het Europees Parlement 

en de Raad, van een maisproduct (Zea 

mays L., lijn 1507), genetisch 

gemodificeerd met het oog op resistentie 

tegen bepaalde schadelijke 

schubvleugelige insecten, waarin het 

Europees Parlement zich tegen de 

goedkeuring van het voorstel keert; 

Or. en 

Motivering 

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

%29&l=en 

 

Amendement  6 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel in 

te trekken; 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel in 

te trekken en een nieuw voorstel in te 

dienen waarmee de aan het Europees 

Parlement gepresenteerde politieke 

richtsnoeren ten uitvoer worden gelegd; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 2 
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel in 

te trekken; 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel in 

te trekken en een nieuw voorstel in te 

dienen, waarin de belofte van de voorzitter 

van de Commissie om bij besluiten over 

ggo-vergunningen rekening te houden 

met het meerderheidsstandpunt van de 

lidstaten, wordt ingelost; 

Or. en 

Motivering 

Jean-Claude Juncker, kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie, beloofde in zijn 

toespraak voor de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg op 15 juli 

2014, de regels voor het verlenen van vergunningen voor ggo's te wijzigen ("Ik zal het nodige 

doen opdat de procedureregels voor de vergunningen inzake ggo's worden herzien. Ik wil niet 

dat de Commissie beslissingen neemt zonder dat zij daarvoor de steun heeft van een 

meerderheid van de lidstaten." http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf) De regels op 

EU-niveau handhaven, zoals werd voorgesteld in het voorstel van de Commissie, is geen 

oplossing. 

 

Amendement  8 

Guillaume Balas 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel in 

te trekken; 

2. verzoekt de Commissie haar voorstel in 

te trekken en een nieuw voorstel in te 

dienen, met volledige inachtneming van 

de weerstand van de meerderheid van de 

EU-lidstaten tegen ggo-vergunningen; 

Or. en 

 

Amendement  9 

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

Peterle, Patricija Šulin, Milan Zver 
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Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 2 bis. verzoekt de Commissie binnen zes 

maanden na de vaststelling van het besluit 

van het Europees Parlement over dit 

voorstel een wetgevingsvoorstel in te 

dienen waarmee lidstaten onafhankelijk 

het gebruik van genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeder op hun 

grondgebied kunnen beperken of 

verbieden; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 2 bis. verzoekt de Commissie te 

waarborgen dat in haar nieuwe voorstel 

voldoende rekening wordt gehouden met 

het standpunt van het Europees 

Parlement bij besluiten over ggo-

vergunningen; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Lynn Boylan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 
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Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 2 ter. verzoekt de Commissie geen 

voorstellen in te dienen voor het verlenen 

van vergunningen voor nieuwe ggo-

rassen en geen oude vergunningen te 

verlengen voordat er een akkoord is 

bereikt over het nieuwe voorstel;  

Or. en 

 

Amendement  12 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 2 quater (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 2 quater. verzoekt de Commissie een 

langetermijnstandpunt in te nemen bij de 

herziening van haar beleid inzake 

eiwitten, en passende maatregelen te 

nemen en instrumenten in te voeren ter 

ondersteuning van landbouwers om hun 

vruchtwisselingssystemen en lokaal 

geteelde voedergewassen te verbeteren, en 

daarmee de huidige afhankelijkheid van 

geïmporteerd diervoeder aanzienlijk te 

beperken;  

Or. en 

 

Amendement  13 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 2 quinquies (nieuw) 
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Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 2 quinquies. verzoekt de Commissie een 

evenwichtige basis te bieden voor 

democratische besluitvorming, vooral 

door de risicobeoordeling te verbeteren, 

aangezien ggo's nog steeds veel risico's en 

onzekerheden met zich meebrengen, en 

door de nodige middelen beschikbaar te 

stellen voor onafhankelijk onderzoek naar 

de potentiële risico's als gevolg van het 

opzettelijk introduceren of in de handel 

brengen van ggo's; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 2 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 2 sexies. verzoekt de Commissie de 

transparantie en de keuze voor 

consumenten te vergroten door erop toe te 

zien dat producten die afkomstig zijn van 

dieren die gevoerd waren met ggo-voeder 

naar behoren geëtiketteerd zijn; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking Gezien het Verdrag betreffende de werking 
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van de Europese Unie, en met name 

artikel 114, 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 114 en artikel 291, lid 3, 

Or. en 

Motivering 

Om de vergunningsprocedure voor ggo's te verbeteren, is het nodig Verordening (EG) nr. 

182/2011 aan te passen, die gebaseerd is op artikel 291, lid 3. 

 

Amendement  16 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 114, 

gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name artikel 

114, artikel 168, lid 7, artikel 169, lid 4, en 

artikel 193, 

Or. it 

 

Amendement  17 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Zowel bij Richtlijn 2001/18/EG als bij 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 wordt een 

gecentraliseerde procedure op het niveau 

van de Unie ingesteld, waarbij de 

Commissie wordt gemachtigd 

uitvoeringsbesluiten vast te stellen tot 

inwilliging of afwijzing van aanvragen 

voor het verlenen van een vergunning voor 

ggo's en genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, op basis 

(2) Zowel bij Richtlijn 2001/18/EG als bij 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 wordt een 

gecentraliseerde procedure op het niveau 

van de Unie ingesteld, waarbij de 

Commissie wordt gemachtigd 

uitvoeringsbesluiten vast te stellen tot 

inwilliging of afwijzing van aanvragen 

voor het verlenen van een vergunning voor 

ggo's en genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, op basis 
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van een beoordeling van de mogelijke 

risico's die zij vormen voor de gezondheid 

van mens of dier of voor het milieu. In 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 wordt 

tevens bepaald dat in voorkomend geval 

andere terzake dienende factoren in 

aanmerking kunnen worden genomen. 

van een beoordeling van de mogelijke 

risico's die zij vormen voor de gezondheid 

van mens of dier of voor het milieu. Zowel 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 als 

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad 1a 

verplichten de Commissie andere terzake 

dienende factoren in aanmerking te 

nemen bij de indiening van een 

ontwerpbesluit. 

 ______________ 

 1a Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad van 28 

januari 2002 tot vaststelling van de 

algemene beginselen en voorschriften van 

de levensmiddelenwetgeving, tot 

oprichting van een Europese Autoriteit 

voor voedselveiligheid en tot vaststelling 

van procedures voor 

voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 

31 van 1.2.2002, blz. 1).  

Or. en 

Motivering 

In het amendement wordt verwezen naar de algemene levensmiddelenwet, waarin tevens 

wordt verwezen naar de "andere terzake dienende factoren". 

 

Amendement  18 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De toepassing van gentechnologie op 

planten en levensmiddelen en diervoeders 

is een onderwerp waarover de meningen in 

de lidstaten verdeeld zijn, hetgeen tot 

uitdrukking komt in het 

besluitvormingsproces voor de verlening 

van vergunningen voor ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

(4) De toepassing van gentechnologie op 

planten en levensmiddelen en diervoeders 

is een onderwerp waarover de meningen in 

de lidstaten verdeeld zijn. Sinds de datum 

van toepassing van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 blijkt uit de uitslag van de 

stemmingen in de comités of in de Raad 

dat er nog nooit sprake is geweest van een 
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diervoeders. Sinds de datum van 

toepassing van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 blijkt uit de uitslag van de 

stemmingen in de comités of in de Raad 

dat er nog nooit sprake is geweest van een 

gekwalificeerde meerderheid voor of tegen 

het verlenen van een vergunning voor deze 

producten. De vergunningsbesluiten zijn 

derhalve overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving door de Commissie aan het 

einde van de procedure vastgesteld zonder 

door het advies van het Comité van de 

lidstaten te worden ondersteund. 

gekwalificeerde meerderheid voor of tegen 

het verlenen van een vergunning voor deze 

producten. De vergunningsbesluiten zijn 

overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 

door de Commissie vastgesteld zonder 

door het advies van het Comité van de 

lidstaten te worden ondersteund. 

Or. it 

 

Amendement  19 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De toepassing van gentechnologie op 

planten en levensmiddelen en diervoeders 

is een onderwerp waarover de meningen in 

de lidstaten verdeeld zijn, hetgeen tot 

uitdrukking komt in het 

besluitvormingsproces voor de verlening 

van vergunningen voor ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders. Sinds de datum van 

toepassing van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 blijkt uit de uitslag van de 

stemmingen in de comités of in de Raad 

dat er nog nooit sprake is geweest van een 

gekwalificeerde meerderheid voor of tegen 

het verlenen van een vergunning voor deze 

producten. De vergunningsbesluiten zijn 

derhalve overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving door de Commissie aan het 

einde van de procedure vastgesteld zonder 

door het advies van het Comité van de 

lidstaten te worden ondersteund. 

(4) De toepassing van gentechnologie op 

planten en levensmiddelen en diervoeders 

is een onderwerp waarover de meningen in 

de lidstaten verdeeld zijn, hetgeen tot 

uitdrukking komt in het 

besluitvormingsproces voor de verlening 

van vergunningen voor ggo's voor de teelt 

en voor genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders. Uit de 

uitslag van de stemmingen in de comités of 

in de Raad blijkt dat er nog nooit sprake is 

geweest van een gekwalificeerde 

meerderheid voor of tegen het verlenen van 

een vergunning voor deze producten. De 

vergunningsbesluiten zijn tot dusver door 

de Commissie aan het einde van de 

procedure vastgesteld zonder door het 

advies van het Comité van de lidstaten te 

worden ondersteund. Aangezien het hier 

echter een zeer gevoelig onderwerp betreft 

voor de Europese burgers, heeft de 

Commissie een duidelijke aanwijzing 
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nodig over hoe ze in dergelijke gevallen 

moet handelen. Verordening (EU) nr. 

182/2011 dient dan ook 

dienovereenkomstig te worden aangepast. 

Or. en 

Motivering 

Zoals toegezegd door de voorzitter van de Commissie moeten de regels voor het verlenen van 

ggo-vergunningen worden gewijzigd. De huidige regels op EU-niveau handhaven is geen 

oplossing. 

 

Amendement  20 

Lynn Boylan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De toepassing van gentechnologie op 

planten en levensmiddelen en diervoeders 

is een onderwerp waarover de meningen in 

de lidstaten verdeeld zijn, hetgeen tot 

uitdrukking komt in het 

besluitvormingsproces voor de verlening 

van vergunningen voor ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders. Sinds de datum van 

toepassing van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 blijkt uit de uitslag van de 

stemmingen in de comités of in de Raad 

dat er nog nooit sprake is geweest van een 

gekwalificeerde meerderheid voor of tegen 

het verlenen van een vergunning voor deze 

producten. De vergunningsbesluiten zijn 

derhalve overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving door de Commissie aan het 

einde van de procedure vastgesteld zonder 

door het advies van het Comité van de 

lidstaten te worden ondersteund. 

(4) De toepassing van gentechnologie op 

planten en levensmiddelen en diervoeders 

is een onderwerp waarover de meningen in 

de lidstaten verdeeld zijn, hetgeen tot 

uitdrukking komt in het 

besluitvormingsproces voor de verlening 

van vergunningen voor ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders. Sinds de datum van 

toepassing van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 blijkt uit de uitslag van de 

stemmingen in de comités of in de Raad 

dat er nog nooit sprake is geweest van een 

gekwalificeerde meerderheid voor of tegen 

het verlenen van een vergunning voor deze 

producten. De vergunningsbesluiten zijn 

derhalve overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving door de Commissie aan het 

einde van de procedure vastgesteld zonder 

door het advies van het Comité van de 

lidstaten te worden ondersteund. Dit heeft 

geleid tot een democratisch tekort dat de 

toenmalige kandidaat-voorzitter, Jean-

Claude Juncker, vastbesloten was op te 

lossen, met de toezegging om de 
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vergunningsprocedure te democratiseren. 

Or. en 

Motivering 

Voorzitter Juncker zei in zijn toespraak in het EP in Straatsburg op 15 juli 2014: "Ik zal het 

nodige doen opdat de procedureregels voor de vergunningen inzake ggo's worden herzien. Ik 

wil niet dat de Commissie beslissingen neemt zonder dat zij daarvoor de steun heeft van een 

meerderheid van de lidstaten." 

 

Amendement  21 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Zodra overeenkomstig 

Richtlijn 2001/18/EG of 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 een 

vergunning is verleend voor een ggo of 

een genetisch gemodificeerd levensmiddel 

of diervoeder, mogen de lidstaten het vrije 

verkeer van dat product op hun 

grondgebied niet verbieden, beperken, of 

belemmeren, behalve onder strenge 

voorwaarden die zijn vastgelegd in het 

recht van de Unie en die vereisen dat 

gegevens worden aangevoerd om aan te 

tonen dat er een ernstig risico voor de 

gezondheid en het milieu bestaat. 

Sommige lidstaten hebben een beroep 

gedaan op de vrijwaringsclausules en de 

noodmaatregelen waarin is voorzien in 

respectievelijk artikel 23 van 

Richtlijn 2001/18/EG en artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003. Andere 

lidstaten hebben gebruikgemaakt van de 

kennisgevingsprocedure waarin is 

voorzien in artikel 114, leden 5 en 6, 

VWEU, waarvoor eveneens is vereist dat 

zij wordt onderbouwd met nieuwe 

wetenschappelijke gegevens die verband 

Schrappen 
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houden met de bescherming van het 

milieu of het arbeidsmilieu. Andere 

lidstaten hebben unilaterale verboden 

ingesteld. Sommige van deze maatregelen 

zijn aangevochten bij de nationale rechter 

of het Hof van Justitie. 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging moet worden geschrapt gezien de amendementen waarin de 

vergunningsprocedure op EU-niveau wordt gewijzigd, zoals de voorzitter van de Commissie 

voorstelde. 

 

Amendement  22 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Zodra overeenkomstig 

Richtlijn 2001/18/EG of Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 een vergunning is verleend 

voor een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder, 

mogen de lidstaten het vrije verkeer van 

dat product op hun grondgebied niet 

verbieden, beperken, of belemmeren, 

behalve onder strenge voorwaarden die 

zijn vastgelegd in het recht van de Unie en 

die vereisen dat gegevens worden 

aangevoerd om aan te tonen dat er een 

ernstig risico voor de gezondheid en het 

milieu bestaat. Sommige lidstaten hebben 

een beroep gedaan op de 

vrijwaringsclausules en de 

noodmaatregelen waarin is voorzien in 

respectievelijk artikel 23 van 

Richtlijn 2001/18/EG en artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003. Andere 

lidstaten hebben gebruikgemaakt van de 

kennisgevingsprocedure waarin is 

voorzien in artikel 114, leden 5 en 6, 

(5) Een overeenkomstig 

Richtlijn 2001/18/EG of Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 op Unieniveau verleende 

vergunning voor een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder 

moet het recht van de lidstaten onverlet 

laten om het in de handel brengen van 

een of meer levensmiddelen of diervoeders 

die ggo's bevatten op hun grondgebied te 

verbieden, te beperken of te belemmeren 

zonder het vrije verkeer van die producten 

te belemmeren. 
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VWEU, waarvoor eveneens is vereist dat 

zij wordt onderbouwd met nieuwe 

wetenschappelijke gegevens die verband 

houden met de bescherming van het 

milieu of het arbeidsmilieu. Andere 

lidstaten hebben unilaterale verboden 

ingesteld. Sommige van deze maatregelen 

zijn aangevochten bij de nationale rechter 

of het Hof van Justitie. 

Or. it 

 

Amendement  23 

Lynn Boylan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Zodra overeenkomstig 

Richtlijn 2001/18/EG of Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 een vergunning is verleend 

voor een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder, 

mogen de lidstaten het vrije verkeer van 

dat product op hun grondgebied niet 

verbieden, beperken, of belemmeren, 

behalve onder strenge voorwaarden die zijn 

vastgelegd in het recht van de Unie en die 

vereisen dat gegevens worden aangevoerd 

om aan te tonen dat er een ernstig risico 

voor de gezondheid en het milieu bestaat. 

Sommige lidstaten hebben een beroep 

gedaan op de vrijwaringsclausules en de 

noodmaatregelen waarin is voorzien in 

respectievelijk artikel 23 van 

Richtlijn 2001/18/EG en artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003. Andere 

lidstaten hebben gebruikgemaakt van de 

kennisgevingsprocedure waarin is voorzien 

in artikel 114, leden 5 en 6, VWEU, 

waarvoor eveneens is vereist dat zij wordt 

onderbouwd met nieuwe 

wetenschappelijke gegevens die verband 

houden met de bescherming van het milieu 

of het arbeidsmilieu. Andere lidstaten 

(5) Zodra overeenkomstig 

Richtlijn 2001/18/EG of Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 een vergunning is verleend 

voor een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder, 

mogen de lidstaten het vrije verkeer van 

dat product op hun grondgebied niet 

verbieden, beperken, of belemmeren, 

behalve voor het in de handel brengen 

onder strenge voorwaarden die zijn 

vastgelegd in het recht van de Unie en die 

vereisen dat gegevens worden aangevoerd 

om aan te tonen dat er een ernstig risico 

voor de gezondheid en het milieu bestaat. 

Sommige lidstaten hebben een beroep 

gedaan op de vrijwaringsclausules en de 

noodmaatregelen waarin is voorzien in 

respectievelijk artikel 23 van 

Richtlijn 2001/18/EG en artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003. Andere 

lidstaten hebben gebruikgemaakt van de 

kennisgevingsprocedure waarin is voorzien 

in artikel 114, leden 5 en 6, VWEU, 

waarvoor eveneens is vereist dat zij wordt 

onderbouwd met nieuwe 

wetenschappelijke gegevens die verband 

houden met de bescherming van het milieu 
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hebben unilaterale verboden ingesteld. 

Sommige van deze maatregelen zijn 

aangevochten bij de nationale rechter of 

het Hof van Justitie. 

of het arbeidsmilieu. Andere lidstaten 

hebben unilaterale verboden ingesteld. 

Sommige van deze maatregelen zijn 

aangevochten bij de nationale rechter of 

het Hof van Justitie. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Die situatie is wat betreft de teelt van 

ggo's onlangs gewijzigd als gevolg van de 

vaststelling, op 13 maart 2015, van 

Richtlijn (EU) 2015/41214, waarbij 

Richtlijn 2001/18/EG werd gewijzigd om 

de lidstaten de mogelijkheid te bieden de 

teelt van ggo's of op hun grondgebied te 

beperken of te verbieden. De nieuwe 

bepalingen zijn er in de eerste plaats op 

gericht de lidstaten in staat te stellen te 

beslissen of zij de teelt van ggo-gewassen 

op hun grondgebied al dan niet toe willen 

staan, zonder afbreuk te doen aan de 

risicobeoordeling waarin het 

vergunningensysteem van de Unie inzake 

ggo's voorziet. Zij zijn bedoeld om 

marktdeelnemers een grotere mate van 

voorspelbaarheid te bieden en het gebruik 

door de lidstaten van de 

vrijwaringsclausules van artikel 23 van 

Richtlijn 2001/18/EG en artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 te 

beperken. Ook werd verwacht dat die 

wijzigingen een positief effect zouden 

hebben op het besluitvormingsproces voor 

de verlening van vergunningen voor ggo's 

voor de teelt. 

Schrappen 

__________________  

14 Richtlijn (EU) 2015/412 van het  
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Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2015 tot wijziging van 

Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 

mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt 

van genetisch gemodificeerde organismen 

(ggo's) op hun grondgebied te beperken of 

te verbieden (PB L 68 van 13.3.2015, 

blz. 1). 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging moet worden geschrapt gezien de amendementen waarin de 

vergunningsprocedure op EU-niveau wordt gewijzigd, zoals de voorzitter van de Commissie 

voorstelde. 

 

Amendement  25 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Die situatie is wat betreft de teelt van 

ggo's onlangs gewijzigd als gevolg van de 

vaststelling, op 13 maart 2015, van 

Richtlijn (EU) 2015/41214, waarbij 

Richtlijn 2001/18/EG werd gewijzigd om 

de lidstaten de mogelijkheid te bieden de 

teelt van ggo's of op hun grondgebied te 

beperken of te verbieden. De nieuwe 

bepalingen zijn er in de eerste plaats op 

gericht de lidstaten in staat te stellen te 

beslissen of zij de teelt van ggo-gewassen 

op hun grondgebied al dan niet toe willen 

staan, zonder afbreuk te doen aan de 

risicobeoordeling waarin het 

vergunningensysteem van de Unie inzake 

ggo's voorziet. Zij zijn bedoeld om 

marktdeelnemers een grotere mate van 

voorspelbaarheid te bieden en het gebruik 

door de lidstaten van de 

vrijwaringsclausules van artikel 23 van 

Richtlijn 2001/18/EG en artikel 34 van 

(6) Wat betreft de teelt van ggo's is op 

13 maart 2015 Richtlijn (EU) 2015/41214 

vastgesteld, waarbij Richtlijn 2001/18/EG 

werd gewijzigd om de lidstaten de 

mogelijkheid te bieden de teelt van ggo's of 

op hun grondgebied te beperken of te 

verbieden. De nieuwe bepalingen zijn er in 

de eerste plaats op gericht de lidstaten in 

staat te stellen te beslissen of zij de teelt 

van ggo-gewassen op hun grondgebied al 

dan niet toe willen staan, zonder afbreuk te 

doen aan de risicobeoordeling waarin het 

vergunningensysteem van de Unie inzake 

ggo's voorziet. Zij zijn bedoeld om 

marktdeelnemers een grotere mate van 

voorspelbaarheid te bieden en het gebruik 

door de lidstaten van de 

vrijwaringsclausules van artikel 23 van 

Richtlijn 2001/18/EG en artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 te 

beperken. 
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Verordening (EG) nr. 1829/2003 te 

beperken. Ook werd verwacht dat die 

wijzigingen een positief effect zouden 

hebben op het besluitvormingsproces voor 

de verlening van vergunningen voor ggo's 

voor de teelt. 

__________________ __________________ 

14 Richtlijn (EU) 2015/412 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2015 tot wijziging van 

Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 

mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt 

van genetisch gemodificeerde organismen 

(ggo's) op hun grondgebied te beperken of 

te verbieden (PB L 68 van 13.3.2015, 

blz. 1). 

14 Richtlijn (EU) 2015/412 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2015 tot wijziging van 

Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 

mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt 

van genetisch gemodificeerde organismen 

(ggo's) op hun grondgebied te beperken of 

te verbieden (PB L 68 van 13.3.2015, 

blz. 1). 

Or. it 

 

Amendement  26 

Lynn Boylan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Die situatie is wat betreft de teelt van 

ggo's onlangs gewijzigd als gevolg van de 

vaststelling, op 13 maart 2015, van 

Richtlijn (EU) 2015/41214, waarbij 

Richtlijn 2001/18/EG werd gewijzigd om 

de lidstaten de mogelijkheid te bieden de 

teelt van ggo's of op hun grondgebied te 

beperken of te verbieden. De nieuwe 

bepalingen zijn er in de eerste plaats op 

gericht de lidstaten in staat te stellen te 

beslissen of zij de teelt van ggo-gewassen 

op hun grondgebied al dan niet toe willen 

staan, zonder afbreuk te doen aan de 

risicobeoordeling waarin het 

vergunningensysteem van de Unie inzake 

ggo's voorziet. Zij zijn bedoeld om 

marktdeelnemers een grotere mate van 

voorspelbaarheid te bieden en het gebruik 

door de lidstaten van de 

(6) Die situatie is wat betreft de teelt van 

ggo's onlangs gewijzigd als gevolg van de 

vaststelling, op 13 maart 2015, van 

Richtlijn (EU) 2015/41214, waarbij 

Richtlijn 2001/18/EG werd gewijzigd om 

de lidstaten de mogelijkheid te bieden de 

teelt van ggo's of op hun grondgebied te 

beperken of te verbieden. De nieuwe 

bepalingen zijn er in de eerste plaats op 

gericht de lidstaten in staat te stellen te 

beslissen of zij de teelt van ggo-gewassen 

op hun grondgebied al dan niet toe willen 

staan. Zij zijn bedoeld om 

marktdeelnemers een grotere mate van 

voorspelbaarheid te bieden en het gebruik 

door de lidstaten van de 

vrijwaringsclausules van artikel 23 van 

Richtlijn 2001/18/EG en artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 te 
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vrijwaringsclausules van artikel 23 van 

Richtlijn 2001/18/EG en artikel 34 van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 te 

beperken. Ook werd verwacht dat die 

wijzigingen een positief effect zouden 

hebben op het besluitvormingsproces voor 

de verlening van vergunningen voor ggo's 

voor de teelt. 

beperken. Ook werd verwacht dat die 

wijzigingen een positief effect zouden 

hebben op het besluitvormingsproces voor 

de verlening van vergunningen voor ggo's 

voor de teelt. 

__________________ __________________ 

14 Richtlijn (EU) 2015/412 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2015 tot wijziging van 

Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 

mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt 

van genetisch gemodificeerde organismen 

(ggo's) op hun grondgebied te beperken of 

te verbieden (PB L 68 van 13.3.2015, 

blz. 1). 

14 Richtlijn (EU) 2015/412 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 maart 2015 tot wijziging van 

Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de 

mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt 

van genetisch gemodificeerde organismen 

(ggo's) op hun grondgebied te beperken of 

te verbieden (PB L 68 van 13.3.2015, 

blz. 1). 

Or. en 

Motivering 

De risicobeoordeling voor ggo's op EU-niveau moet worden verbeterd. De EFSA moet 

hervormingen doorvoeren zodat de vergunningsprocedure voor ggo's het hoogste 

beschermingsniveau biedt voor de gezondheid van burgers en voor het milieu, en omvat 

daarom de beoordeling van de langetermijneffecten van ggo's, de effecten van niet-

doelorganismen, de nadelige gevolgen voor biodiversiteit en de opname van uiteenlopende 

wetenschappelijke adviezen, zoals uiteengezet in de conclusies van de Raad over ggo's van 

december 2008. 

 

Amendement  27 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De redenen waarom 

Richtlijn 2001/18/EG bij 

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

voor de teelt is gewijzigd, zijn ook relevant 

voor andere ggo's en genetisch 

Schrappen 
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gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders die onder Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen. De uitslag van de 

stemmingen in het bevoegde comité, of in 

de Raad, over uitvoeringsbesluiten inzake 

de verlening van vergunningen voor 

producten die onder Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen en die niet bestemd 

zijn voor de teelt luidt immers telkens 

"geen advies" (geen gekwalificeerde 

meerderheid voor dan wel tegen de 

verlening van een vergunning), en er zijn 

ook lidstaten waar het gebruik van deze 

producten is verboden. Op grond van deze 

overwegingen is het passend Verordening 

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

lidstaten de mogelijkheid te bieden het 

gebruik van ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders op hun gehele grondgebied of 

een deel daarvan te beperken of te 

verbieden, op basis van dwingende 

gronden die verenigbaar zijn met het 

recht van de Unie en die geen verband 

houden met de risico's voor de gezondheid 

van mens en dier en voor het milieu, die 

immers overeenkomstig Verordening 

(EG) nr. 1829/2003 reeds worden 

beoordeeld op het niveau van de Unie. 

Deze mogelijkheid mag niet gelden voor 

ggo's voor de teelt, die reeds vallen onder 

de bij Richtlijn (EU) 2015/412 in 

Richtlijn 2001/18/EG aangebrachte 

wijzigingen. 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging moet worden geschrapt gezien de amendementen waarin de 

vergunningsprocedure op EU-niveau wordt gewijzigd, zoals de voorzitter van de Commissie 

voorstelde. 

 

Amendement  28 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De redenen waarom 

Richtlijn 2001/18/EG bij 

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

voor de teelt is gewijzigd, zijn ook relevant 

voor andere ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders die onder Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen. De uitslag van de 

stemmingen in het bevoegde comité, of in 

de Raad, over uitvoeringsbesluiten inzake 

de verlening van vergunningen voor 

producten die onder Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen en die niet bestemd 

zijn voor de teelt luidt immers telkens 

"geen advies" (geen gekwalificeerde 

meerderheid voor dan wel tegen de 

verlening van een vergunning),  en er zijn 

ook lidstaten waar het gebruik van deze 

producten is verboden. Op grond van deze 

overwegingen is het passend Verordening 

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

lidstaten de mogelijkheid te bieden het 

gebruik van ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders op hun gehele grondgebied of 

een deel daarvan te beperken of te 

verbieden, op basis van dwingende 

gronden die verenigbaar zijn met het 

recht van de Unie en die geen verband 

houden met de risico's voor de gezondheid 

van mens en dier en voor het milieu, die 

immers overeenkomstig Verordening 

(EG) nr. 1829/2003 reeds worden 

beoordeeld op het niveau van de Unie. 

Deze mogelijkheid mag niet gelden voor 

ggo's voor de teelt, die reeds vallen onder 

de bij Richtlijn (EU) 2015/412 in 

Richtlijn 2001/18/EG aangebrachte 

wijzigingen. 

(7) De redenen waarom 

Richtlijn 2001/18/EG bij 

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

voor de teelt is gewijzigd, zijn ook relevant 

voor andere ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders die onder Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen. De uitslag van de 

stemmingen in het bevoegde comité, of in 

de Raad, over uitvoeringsbesluiten inzake 

de verlening van vergunningen voor 

producten die onder Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 vallen en die niet bestemd 

zijn voor de teelt luidt immers telkens 

"geen advies" (geen gekwalificeerde 

meerderheid voor dan wel tegen de 

verlening van een vergunning),  en er zijn 

ook lidstaten waar het gebruik van deze 

producten is verboden. Op grond van deze 

overwegingen is het passend Verordening 

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

lidstaten de mogelijkheid te bieden het 

gebruik van ggo's en genetisch 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders op hun gehele grondgebied of 

een deel daarvan te beperken of te 

verbieden, met name voor ggo's waarvoor 

de risicobeoordeling nog geen definitieve 

zekerheid heeft opgeleverd dat zij geen 
risico's inhouden voor het milieu en de 

gezondheid. Deze mogelijkheid mag niet 

gelden voor ggo's voor de teelt, die reeds 

vallen onder de bij 

Richtlijn (EU) 2015/412 in 

Richtlijn 2001/18/EG aangebrachte 

wijzigingen. 

Or. it 
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Amendement  29 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Daarom moet worden toegestaan dat 

de lidstaten maatregelen vaststellen om 

het gebruik van een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder, 

of van een groep ggo's of gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, op hun 

gehele grondgebied of een deel daarvan te 

beperken of te verbieden nadat er een 

vergunning voor is verleend, op 

voorwaarde dat dergelijke maatregelen 

gemotiveerd moeten zijn, een grondslag 

moeten vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, en 

moeten stroken met de beginselen van 

evenredigheid en non-discriminatie tussen 

nationale en niet-nationale producten, 

alsmede met de artikelen 34 en 36 en 

artikel 216, lid 2, VWEU. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging moet worden geschrapt gezien de amendementen waarin de 

vergunningsprocedure op EU-niveau wordt gewijzigd, zoals de voorzitter van de Commissie 

voorstelde. 

 

Amendement  30 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Daarom moet worden toegestaan dat de 

lidstaten maatregelen vaststellen om het 

(8) Daarom moet worden toegestaan dat de 

lidstaten maatregelen vaststellen om het 
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gebruik van een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder, 

of van een groep ggo's of gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, op hun 

gehele grondgebied of een deel daarvan te 

beperken of te verbieden nadat er een 

vergunning voor is verleend, op 

voorwaarde dat dergelijke maatregelen 

gemotiveerd moeten zijn, een grondslag 

moeten vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, en 

moeten stroken met de beginselen van 

evenredigheid en non-discriminatie tussen 

nationale en niet-nationale producten, 

alsmede met de artikelen 34 en 36 en 

artikel 216, lid 2, VWEU. 

gebruik van een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder, 

of van een groep ggo's of gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, op hun 

gehele grondgebied of een deel daarvan te 

beperken of te verbieden nadat er een 

vergunning voor is verleend, op 

voorwaarde dat dergelijke maatregelen 

gemotiveerd moeten zijn, een grondslag 

moeten vinden in gronden overeenkomstig 

het recht van de Unie, en moeten stroken 

met de beginselen van evenredigheid en 

non-discriminatie tussen nationale en niet-

nationale producten, alsmede met de 

artikelen 34 en 36 en artikel 216, lid 2, 

VWEU. 

Or. it 

 

Amendement  31 

Tibor Szanyi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Daarom moet worden toegestaan dat de 

lidstaten maatregelen vaststellen om het 

gebruik van een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder, 

of van een groep ggo's of gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, op hun 

gehele grondgebied of een deel daarvan te 

beperken of te verbieden nadat er een 

vergunning voor is verleend, op 

voorwaarde dat dergelijke maatregelen 

gemotiveerd moeten zijn, een grondslag 

moeten vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, en 

moeten stroken met de beginselen van 

evenredigheid en non-discriminatie tussen 

nationale en niet-nationale producten, 

alsmede met de artikelen 34 en 36 en 

artikel 216, lid 2, VWEU. 

(8) Daarom moet worden toegestaan dat de 

lidstaten maatregelen vaststellen om het 

gebruik van een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder, 

of van een groep ggo's of gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, op hun 

gehele grondgebied of een deel daarvan te 

beperken of te verbieden nadat er een 

vergunning voor is verleend. 

Or. en 
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Amendement  32 

Lynn Boylan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Daarom moet worden toegestaan dat de 

lidstaten maatregelen vaststellen om het 

gebruik van een ggo of een genetisch 

gemodificeerd levensmiddel of diervoeder, 

of van een groep ggo's of gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders, op hun 

gehele grondgebied of een deel daarvan te 

beperken of te verbieden nadat er een 

vergunning voor is verleend, op 

voorwaarde dat dergelijke maatregelen 

gemotiveerd moeten zijn, een grondslag 

moeten vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, en 

moeten stroken met de beginselen van 

evenredigheid en non-discriminatie tussen 

nationale en niet-nationale producten, 

alsmede met de artikelen 34 en 36 en 

artikel 216, lid 2, VWEU. 

(8) Daarom moet worden toegestaan dat de 

lidstaten maatregelen vaststellen om het in 

de handel brengen van een ggo of een 

genetisch gemodificeerd levensmiddel of 

diervoeder, of van een groep ggo's of 

gemodificeerde levensmiddelen en 

diervoeders, op hun gehele grondgebied of 

een deel daarvan te beperken of te 

verbieden nadat er een vergunning voor is 

verleend, op voorwaarde dat dergelijke 

maatregelen gemotiveerd moeten zijn, een 

grondslag moeten vinden in dwingende 

gronden overeenkomstig het recht van de 

Unie, en moeten stroken met de beginselen 

van evenredigheid en non-discriminatie 

tussen nationale en niet-nationale 

producten, alsmede met de artikelen 34 en 

36 en artikel 216, lid 2, VWEU. 

Or. en 

Motivering 

De term "in de handel brengen" is de meest gebruikte en vanuit juridisch oogpunt geschiktere 

term, aangezien in artikel 2, lid 14 van Verordening nr. 1829/2003 hiervan al een definitie 

wordt gegeven. Daarnaast kunnen er naast rechtsonzekerheid ook problemen met de 

tenuitvoerlegging en de naleving optreden, aangezien de situatie zich kan voordoen dat een 

lidstaat het gebruik verbiedt, maar er niets is vastgelegd over het in de handel brengen. Om 

juridische en praktische redenen moet de juiste term luiden: "in de handel brengen". 

 

Amendement  33 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De krachtens deze verordening 

vastgestelde beperkingen of verboden 

moeten betrekking hebben op het gebruik 

en niet op het vrije verkeer en de invoer 

van genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging moet worden geschrapt gezien de amendementen waarin de 

vergunningsprocedure op EU-niveau wordt gewijzigd, zoals de voorzitter van de Commissie 

voorstelde. 

 

Amendement  34 

Tibor Szanyi 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De krachtens deze verordening 

vastgestelde beperkingen of verboden 

moeten betrekking hebben op het gebruik 

en niet op het vrije verkeer en de invoer 

van genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  35 

Lynn Boylan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De krachtens deze verordening 

vastgestelde beperkingen of verboden 

(9) De krachtens deze verordening 

vastgestelde beperkingen of verboden 
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moeten betrekking hebben op het gebruik 

en niet op het vrije verkeer en de invoer 

van genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders. 

moeten betrekking hebben op het in de 

handel brengen en niet op het vrije verkeer 

en de invoer van genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders. 

Or. en 

Motivering 

De term "in de handel brengen" is de meest gebruikte en vanuit juridisch oogpunt geschiktere 

term, aangezien in artikel 2, lid 14 van Verordening nr. 1829/2003 hiervan al een definitie 

wordt gegeven. Daarnaast kunnen er naast rechtsonzekerheid ook problemen met de 

tenuitvoerlegging en de naleving optreden, aangezien de situatie zich kan voordoen dat een 

lidstaat het gebruik verbiedt, maar er niets is vastgelegd over het in de handel brengen. Om 

juridische en praktische redenen moet de juiste term luiden: "in de handel brengen". 

 

Amendement  36 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het dankzij Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 in de Unie bereikte niveau 

van bescherming van de gezondheid van 

mens en dier en van het milieu vereist een 

uniforme wetenschappelijke beoordeling 

in de gehele Unie, en deze verordening 

mag daarin geen verandering brengen. 

Om een eventuele inbreuk op de 

bevoegdheden die in het kader van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 aan de 

risicobeoordelaars en risicomanagers zijn 

verleend, te voorkomen, mag het de 

lidstaten niet worden toegestaan een 

beroep te doen op gronden die verband 

houden met risico's voor de gezondheid 

en het milieu, die moeten worden 

behandeld overeenkomstig de reeds in 

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

name de artikelen 10, 22 en 34 daarvan, 

vastgestelde procedure. 

Schrappen 
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Or. en 

Motivering 

Deze overweging moet worden geschrapt gezien de amendementen waarin de 

vergunningsprocedure op EU-niveau wordt gewijzigd, zoals de voorzitter van de Commissie 

voorstelde. 

 

Amendement  37 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het dankzij Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 in de Unie bereikte niveau 

van bescherming van de gezondheid van 

mens en dier en van het milieu vereist een 

uniforme wetenschappelijke beoordeling in 

de gehele Unie, en deze verordening mag 

daarin geen verandering brengen. Om een 

eventuele inbreuk op de bevoegdheden die 

in het kader van Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 aan de risicobeoordelaars 

en risicomanagers zijn verleend, te 

voorkomen, mag het de lidstaten niet 

worden toegestaan een beroep te doen op 

gronden die verband houden met risico's 

voor de gezondheid en het milieu, die 

moeten worden behandeld 

overeenkomstig de reeds in 

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

name de artikelen 10, 22 en 34 daarvan, 

vastgestelde procedure. 

(10) Het dankzij Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 in de Unie bereikte niveau 

van bescherming van de gezondheid van 

mens en dier en van het milieu vereist een 

uniforme wetenschappelijke beoordeling in 

de gehele Unie, en deze verordening mag 

daarin geen verandering brengen. Wanneer 

er geen definitieve wetenschappelijke 

zekerheid bestaat dat het gebruik van 

ggo's geen risico's meebrengt voor het 

milieu en de gezondheid, is het echter de 

taak van de lidstaten om nationale 

risicobeheersmaatregelen te treffen. 

Or. it 

 

Amendement  38 

Lynn Boylan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Het dankzij Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 in de Unie bereikte niveau 

van bescherming van de gezondheid van 

mens en dier en van het milieu vereist een 

uniforme wetenschappelijke beoordeling in 

de gehele Unie, en deze verordening mag 

daarin geen verandering brengen. Om 

een eventuele inbreuk op de 

bevoegdheden die in het kader van 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 aan de 

risicobeoordelaars en risicomanagers zijn 

verleend, te voorkomen, mag het de 

lidstaten niet worden toegestaan een 

beroep te doen op gronden die verband 

houden met risico's voor de gezondheid en 

het milieu, die moeten worden behandeld 

overeenkomstig de reeds in 

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

name de artikelen 10, 22 en 34 daarvan, 

vastgestelde procedure. 

(10) Het dankzij Verordening (EG) 

nr. 1829/2003 in de Unie bereikte niveau 

van bescherming van de gezondheid van 

mens en dier en van het milieu vereist een 

uniforme wetenschappelijke beoordeling in 

de gehele Unie, die in overeenstemming 

met de op 4 december 2008 aangenomen 

conclusies van de Raad over ggo's herzien 

moet worden om de kwaliteit van de 

procedure te verbeteren. Tot die tijd moet 

het de lidstaten worden toegestaan een 

beroep te doen op gronden die verband 

houden met risico's voor de gezondheid en 

het milieu, vooral als hun optreden wordt 

ingegeven door bezwaren van het 

maatschappelijk middenveld in hun land. 

Or. en 

Motivering 

De risicobeoordeling voor ggo's op EU-niveau moet worden verbeterd. De EFSA moet 

hervormingen doorvoeren zodat de vergunningsprocedure voor ggo's het hoogste 

beschermingsniveau biedt voor de gezondheid van burgers en voor het milieu, en omvat 

daarom de beoordeling van de langetermijneffecten van ggo's, de effecten van niet-

doelorganismen, de nadelige gevolgen voor biodiversiteit en de opname van uiteenlopende 

wetenschappelijke adviezen, zoals uiteengezet in de conclusies van de Raad over ggo's van 

december 2008. 

 

Amendement  39 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Op grond van deze verordening Schrappen 
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vastgestelde maatregelen van de lidstaten 

moeten met het oog op de goede werking 

van de interne markt worden 

onderworpen aan een procedure van 

toetsing en informatie op het niveau van 

de Unie. Gezien het niveau van toetsing 

en het informatieniveau waarin deze 

verordening voorziet, is het niet nodig om 

voorts de toepassing van 

Richtlijn 98/34/EG van het Europees 

Parlement en de Raad15 verplicht te 

stellen. De bij deze verordening in 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 

aangebrachte wijzigingen stellen de 

lidstaten in staat het gebruik van ggo's of 

genetisch gemodificeerde levensmiddelen 

en diervoeders op hun gehele grondgebied 

of een deel daarvan te beperken of te 

verbieden gedurende de gehele looptijd 

van de vergunning, mits een vastgestelde 

wachttermijn, gedurende welke de 

Commissie en de andere lidstaten in de 

gelegenheid worden gesteld opmerkingen 

te maken over de voorgestelde 

maatregelen, is verstreken. De betrokken 

lidstaat moet dan ook, ten minste 3 

maanden voor de vaststelling ervan, een 

ontwerp van de maatregelen aan de 

Commissie mededelen zodat de 

Commissie en de overige lidstaten 

opmerkingen kunnen maken; gedurende 

deze periode moet de lidstaat zich 

onthouden van het vaststellen en 

uitvoeren van deze maatregelen. Na de 

vastgestelde wachttermijn kan de lidstaat 

de aanvankelijk voorgestelde maatregelen 

aannemen of de gewijzigde maatregelen 

waarin rekening is gehouden met de 

opmerkingen van de Commissie of de 

lidstaten. Het moet de lidstaten worden 

toegestaan de Commissie in kennis te 

stellen van op grond van deze verordening 

vastgestelde maatregelen voordat een 

vergunning wordt verleend voor het 

product waarop de maatregelen 

betrekking hebben, zodat de beperking of 

het verbod van kracht wordt met ingang 

van de datum van inwerkingtreding van 
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de EU-vergunning. 

__________________  

15 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 juni 1998 

betreffende een informatieprocedure op 

het gebied van normen en technische 

voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, 

blz. 37). 

 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging moet worden geschrapt gezien de amendementen waarin de 

vergunningsprocedure op EU-niveau wordt gewijzigd, zoals de voorzitter van de Commissie 

voorstelde. 

 

Amendement  40 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Op grond van deze verordening 

vastgestelde maatregelen van de lidstaten 

moeten met het oog op de goede werking 

van de interne markt worden onderworpen 

aan een procedure van toetsing en 

informatie op het niveau van de Unie. 

Gezien het niveau van toetsing en het 

informatieniveau waarin deze verordening 

voorziet, is het niet nodig om voorts de 

toepassing van Richtlijn 98/34/EG van het 

Europees Parlement en de Raad15 verplicht 

te stellen. De bij deze verordening in 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 

aangebrachte wijzigingen stellen de 

lidstaten in staat het gebruik van ggo's of 

genetisch gemodificeerde levensmiddelen 

en diervoeders op hun gehele grondgebied 

of een deel daarvan te beperken of te 

verbieden gedurende de gehele looptijd van 

de vergunning, mits een vastgestelde 

(11) Op grond van deze verordening 

vastgestelde maatregelen van de lidstaten 

moeten met het oog op de goede werking 

van de interne markt worden onderworpen 

aan een procedure van toetsing en 

informatie op het niveau van de Unie. 

Gezien het niveau van toetsing en het 

informatieniveau waarin deze verordening 

voorziet, is het niet nodig om voorts de 

toepassing van Richtlijn 98/34/EG van het 

Europees Parlement en de Raad15 verplicht 

te stellen. De bij deze verordening in 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 

aangebrachte wijzigingen stellen de 

lidstaten in staat het gebruik van ggo's of 

genetisch gemodificeerde levensmiddelen 

en diervoeders op hun gehele grondgebied 

of een deel daarvan te beperken of te 

verbieden gedurende de gehele looptijd van 

de vergunning, mits een vastgestelde 
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wachttermijn, gedurende welke de 

Commissie en de andere lidstaten in de 

gelegenheid worden gesteld opmerkingen 

te maken over de voorgestelde 

maatregelen, is verstreken. De betrokken 

lidstaat moet dan ook, ten minste 3 

maanden voor de vaststelling ervan, een 

ontwerp van de maatregelen aan de 

Commissie mededelen zodat de Commissie 

en de overige lidstaten opmerkingen 

kunnen maken; gedurende deze periode 

moet de lidstaat zich onthouden van het 

vaststellen en uitvoeren van deze 

maatregelen. Na de vastgestelde 

wachttermijn kan de lidstaat de 

aanvankelijk voorgestelde maatregelen 

aannemen of de gewijzigde maatregelen 

waarin rekening is gehouden met de 

opmerkingen van de Commissie of de 

lidstaten. Het moet de lidstaten worden 

toegestaan de Commissie in kennis te 

stellen van op grond van deze verordening 

vastgestelde maatregelen voordat een 

vergunning wordt verleend voor het 

product waarop de maatregelen betrekking 

hebben, zodat de beperking of het verbod 

van kracht wordt met ingang van de datum 

van inwerkingtreding van de EU-

vergunning. 

wachttermijn, gedurende welke de 

Commissie en de andere lidstaten in de 

gelegenheid worden gesteld niet-bindende 

opmerkingen te maken over de 

voorgestelde maatregelen, is verstreken. 

De betrokken lidstaat moet dan ook, ten 

minste 3 maanden voor de vaststelling 

ervan, een ontwerp van de maatregelen aan 

de Commissie mededelen zodat de 

Commissie en de overige lidstaten niet-

bindende opmerkingen kunnen maken; 

gedurende deze periode moet de lidstaat 

zich onthouden van het vaststellen en 

uitvoeren van deze maatregelen. Na de 

vastgestelde wachttermijn kan de lidstaat 

de aanvankelijk voorgestelde maatregelen 

aannemen of de gewijzigde maatregelen 

waarin rekening is gehouden met de 

opmerkingen van de Commissie of de 

lidstaten. Het moet de lidstaten worden 

toegestaan de Commissie in kennis te 

stellen van op grond van deze verordening 

vastgestelde maatregelen voordat een 

vergunning wordt verleend voor het 

product waarop de maatregelen betrekking 

hebben, zodat de beperking of het verbod 

van kracht wordt met ingang van de datum 

van inwerkingtreding van de EU-

vergunning. 

__________________ __________________ 

15 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 juni 1998 

betreffende een informatieprocedure op het 

gebied van normen en technische 

voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, 

blz. 37). 

15 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 juni 1998 

betreffende een informatieprocedure op het 

gebied van normen en technische 

voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, 

blz. 37). 

Or. it 

 

Amendement  41 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) In het geval een product rechtmatig 

wordt gebruikt voordat een lidstaat 

overeenkomstig deze verordening 

maatregelen vaststelt, moeten de 

marktdeelnemers voldoende tijd krijgen 

om het product uit te faseren. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging moet worden geschrapt gezien de amendementen waarin de 

vergunningsprocedure op EU-niveau wordt gewijzigd, zoals de voorzitter van de Commissie 

voorstelde. 

 

Amendement  42 

Lynn Boylan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) In het geval een product rechtmatig 

wordt gebruikt voordat een lidstaat 

overeenkomstig deze verordening 

maatregelen vaststelt, moeten de 

marktdeelnemers voldoende tijd krijgen 

om het product uit te faseren. 

(12) In het geval een product rechtmatig in 

de handel wordt gebracht voordat een 

lidstaat overeenkomstig deze verordening 

maatregelen vaststelt, moeten de 

marktdeelnemers voldoende tijd krijgen 

om het product uit te faseren. 

Or. en 

Motivering 

De term "in de handel brengen" is de meest gebruikte en vanuit juridisch oogpunt geschiktere 

term, aangezien in artikel 2, lid 14 van Verordening nr. 1829/2003 hiervan al een definitie 

wordt gegeven. Daarnaast kunnen er naast rechtsonzekerheid ook problemen met de 

tenuitvoerlegging en de naleving optreden, aangezien de situatie zich kan voordoen dat een 

lidstaat het gebruik verbiedt, maar er niets is vastgelegd over het in de handel brengen. Om 

juridische en praktische redenen moet de juiste term luiden: "in de handel brengen". 
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Amendement  43 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Overeenkomstig deze verordening 

genomen maatregelen die het gebruik van 

ggo's of genetisch gemodificeerde 

levensmiddelen en diervoeders beperken 

of verbieden, mogen geen afbreuk doen 

aan het gebruik in andere lidstaten van 

die producten of van door middel van het 

verbruik ervan tot stand gekomen 

producten. Bovendien mogen deze 

verordening en de uit hoofde daarvan 

vastgestelde nationale maatregelen geen 

afbreuk doen aan de voorschriften van 

het recht van de Unie betreffende de niet-

doelbewuste en onvoorziene aanwezigheid 

van genetisch gemodificeerd materiaal in 

andere producten, en mogen zij niet 

verhinderen dat producten die aan deze 

voorschriften voldoen, in de handel 

worden gebracht en gebruikt. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging moet worden geschrapt gezien de amendementen waarin de 

vergunningsprocedure op EU-niveau wordt gewijzigd, zoals de voorzitter van de Commissie 

voorstelde. 

 

Amendement  44 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Verordening (EG) nr. 1829/2003 moet 

dienovereenkomstig worden gewijzigd, 

(14) Verordening (EU) nr. 182/2011 dient 

derhalve te worden gewijzigd, 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging moet worden aangepast gezien de amendementen waarin de 

vergunningsprocedure op EU-niveau wordt gewijzigd, zoals de voorzitter van de Commissie 

voorstelde. 

 

Amendement  45 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1829/2003  

Artikel 34 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[…] Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement houdt verband met amendement 46. Zoals toegezegd door de voorzitter van 

de Commissie moeten de regels voor het verlenen van ggo-vergunningen worden gewijzigd. 

De Commissie heeft onderkend dat het verlenen van vergunningen voor ggo's een speciaal 

geval is, aangezien "geen advies" de standaard uitslag is van stemmingen in de commissies. 

Daarom moet Verordening nr. 182/2011 worden gewijzigd, om de Commissie in die gevallen 

een duidelijke aanwijzing te geven. De huidige regels op EU-niveau handhaven is geen 

oplossing. 

 

Amendement  46 

Bart Staes 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Verordening (EU) nr. 182/2011 wordt als 

volgt gewijzigd: 

 
(1) De volgende overweging 11 bis 

(nieuw) wordt ingevoegd: 

 (11 bis) (nieuw) Vergunningen voor 

ggo's, zowel krachtens Richtlijn 

2001/18/EG als krachtens Verordening 

(EG) nr. 1829/2003, vormen het enige 

onderwerp waarover regelmatig noch het 

bevoegde comité noch de Raad een advies 

kan uitbrengen (geen gekwalificeerde 

meerderheid voor dan wel tegen de 

verlening van een vergunning). 

Aangezien het hier een zeer gevoelig 

onderwerp betreft voor de Europese 

burgers, heeft de Commissie een 

duidelijke aanwijzing nodig over hoe ze in 

dergelijke gevallen moet handelen. 

 
(2) Overweging 14 wordt als volgt 

gewijzigd: 

 
(14) Wanneer de Commissie overweegt 

uitvoeringshandelingen vast te stellen op 

bijzonder gevoelige terreinen zoals 

belastingheffing, gezondheid van de 

consument, voedselveiligheid en 

milieubescherming, zal zij, omwille van 

een evenwichtige oplossing, zoveel 

mogelijk dusdanig handelen dat wordt 

voorkomen dat wordt ingegaan tegen een 

eventueel meerderheidsstandpunt binnen 

het comité van beroep dat afwijzend staat 

tegenover de gepastheid van een 

uitvoeringshandeling. Met betrekking tot 

de gevoelige kwestie van het verlenen van 

vergunningen voor ggo's, mogen geen 

ontwerpuitvoeringshandelingen worden 

aangenomen indien een gewone 

meerderheid van de leden van het comité 

zich hiertegen verzet. 
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(3) Aan artikel 6 wordt het volgende lid 3 

bis (nieuw) toegevoegd: 

 
(3 bis) (nieuw) "Indien geen advies wordt 

uitgebracht in overeenstemming met de 

tweede alinea van lid 3, en indien de 

ontwerpuitvoeringshandeling een 

aanvraag voor het verlenen van een 

vergunning voor ggo's betreft in 

overeenstemming met Richtlijn 

2001/18/EG of Verordening (EG) nr. 

1829/2003, neemt de Commissie de 

ontwerpuitvoeringshandeling niet aan." 

 (4) In artikel 11 wordt de volgende tweede 

alinea toegevoegd: 

 "Indien de ontwerpuitvoeringshandeling 

een aanvraag voor het verlenen van een 

vergunning voor ggo's betreft in 

overeenstemming met Richtlijn 

2001/18/EG of Verordening (EG) nr. 

1829/2003, en indien het Europees 

Parlement zich heeft uitgesproken tegen 

de vergunning, bijvoorbeeld door middel 

van een resolutie, neemt de Commissie de 

ontwerpuitvoeringshandeling niet aan." 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement houdt verband met amendement 45. Zoals toegezegd door de voorzitter van 

de Commissie moeten de regels voor het verlenen van ggo-vergunningen worden gewijzigd. 

De Commissie heeft onderkend dat het verlenen van vergunningen voor ggo's een speciaal 

geval is, aangezien "geen advies" de standaard uitslag is van stemmingen in de commissies. 

Daarom moet Verordening nr. 182/2011 worden gewijzigd, om de Commissie in die gevallen 

een duidelijke aanwijzing te geven. De huidige regels op EU-niveau handhaven is geen 

oplossing. 

 

Amendement  47 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1829/2003  

Artikel 34 bis – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten kunnen maatregelen 

vaststellen om het gebruik van de in 

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

bedoelde producten waarvoor 

overeenkomstig deze verordening een 

vergunning is verleend, te beperken of te 

verbieden, mits deze maatregelen: 

Schrappen 

a) gemotiveerd zijn en een grondslag 

vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, die 

in geen geval in strijd mogen zijn met de 

krachtens deze verordening uitgevoerde 

risicobeoordeling; 

 

b) evenredig en niet-discriminerend zijn.  

Or. it 

 

Amendement  48 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1829/2003  

Artikel 34 bis – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten kunnen maatregelen 

vaststellen om het gebruik van de in 

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

bedoelde producten waarvoor 

overeenkomstig deze verordening een 

vergunning is verleend, te beperken of te 

verbieden, mits deze maatregelen: 

1. De lidstaten kunnen in hun 

hoedanigheid van risicobeheerders 
maatregelen vaststellen om het gebruik van 

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

bedoelde producten waarvoor 

overeenkomstig deze verordening een 

vergunning is verleend, te beperken of te 

verbieden ingeval de risicobeoordeling 

niet volledig heeft kunnen uitsluiten dat 

die producten risico's meebrengen voor 

het milieu en de gezondheid. Die 
maatregelen moeten een grondslag vinden 

in gronden overeenkomstig het recht van 

de Unie en moeten evenredig en niet-

discriminerend zijn.  
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Or. it 

 

Amendement  49 

Lynn Boylan 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1829/2002 

Artikel 34 bis – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten kunnen maatregelen 

vaststellen om het gebruik van de in 

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

bedoelde producten waarvoor 

overeenkomstig deze verordening een 

vergunning is verleend, te beperken of te 

verbieden, mits deze maatregelen: 

1. De lidstaten kunnen maatregelen 

vaststellen om het in de handel brengen 

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

lid 1, bedoelde producten waarvoor 

overeenkomstig deze verordening een 

vergunning is verleend, te beperken of te 

verbieden, mits deze maatregelen: 

Or. en 

Motivering 

De term "in de handel brengen" is de meest gebruikte en vanuit juridisch oogpunt geschiktere 

term, aangezien in artikel 2, lid 14 van Verordening nr. 1829/2003 hiervan al een definitie 

wordt gegeven. Daarnaast kunnen er naast rechtsonzekerheid ook problemen met de 

tenuitvoerlegging en de naleving optreden, aangezien de situatie zich kan voordoen dat een 

lidstaat het gebruik verbiedt, maar er niets is vastgelegd over het in de handel brengen. Om 

juridische en praktische redenen moet de juiste term luiden: "in de handel brengen". 

 

Amendement  50 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1829/2003  

Artikel 34 bis – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) gemotiveerd zijn en een grondslag 

vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, die 

in geen geval in strijd mogen zijn met de 

Schrappen 
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krachtens deze verordening uitgevoerde 

risicobeoordeling; 

Or. it 

 

Amendement  51 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 

Artikel 34 bis – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) gemotiveerd zijn en een grondslag 

vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, die 

in geen geval in strijd mogen zijn met de 

krachtens deze verordening uitgevoerde 
risicobeoordeling; 

(a) gemotiveerd zijn en een grondslag 

vinden in eisen voor productintegriteit, 

voeding, gezondheidsbescherming en 

veiligheid, die zelfstandig worden 

geëvalueerd door de lidstaat aan de hand 

van de risicobeoordeling die is opgezet 

door de bevoegde autoriteiten; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1829/2003  

Artikel 34 bis – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) gemotiveerd zijn en een grondslag 

vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, die 

in geen geval in strijd mogen zijn met de 

krachtens deze verordening uitgevoerde 

risicobeoordeling; 

(a) gemotiveerd zijn en een grondslag 

vinden in dwingende gronden 

overeenkomstig het recht van de Unie, die 

in geen geval in strijd mogen zijn met de 

krachtens deze verordening uitgevoerde 

risicobeoordeling, zodat de bevoegdheden 

die aan personen die verantwoordelijk zijn 

voor het risico niet worden doorkruist; 

Or. it 
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Amendement  53 

Eleonora Evi 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1829/2003  

Artikel 34 bis – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) evenredig en niet-discriminerend zijn. Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  54 

Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1829/2003  

Artikel 34 bis – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) het beginsel van vrij verkeer van 

goederen zoals neergelegd in het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie niet in het gedrang brengen, mits de 

naleving van de specifieke 

etiketteringsregels voor uit ggo's 

verkregen levensmiddelen en diervoeders 

van Verordening(EG) nr. 1829/2003 en 

Verordening(EG) nr. 1830/2003 wordt 

gewaarborgd. 

Or. it 

Amendement  55 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 

Artikel 34 bis – lid 5 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Deze verordening weerhoudt de 

lidstaten er niet van zelfstandig te 

besluiten of ze op hun grondgebied 

beperkingen en verboden van ggo-testen 

door particuliere bedrijven of de overheid 

handhaven of invoeren, als dat nodig is 

om te voldoen aan de eisen voor de 

volksgezondheid en veiligheid, 

biodiversiteit en bestaande biologische 

boerderijen.  

Or. en 

 


