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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer, for så vidt 
angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
(KOM(2006)0920 – C6–0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0920)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0031/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)

Artikel 7, stk. 3, indledning (direktiv 2001/18/EF)

-1) Artikel 7, stk. 3, indledning, affattes 
således:
"3. Kommissionen træffer afgørelse om 
hvert forslag. Denne afgørelse træffes 
efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 30, stk. 3, da den har til formål at 
muliggøre ændringer af ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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supplere det. Afgørelsen skal fastsætte, 
hvilke af de tekniske oplysninger fra bilag 
III der som minimum er nødvendige til 
vurdering af forudsigelige risici ved 
udsætningen, navnlig:

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 18, stk. 1 (direktiv 2001/18/EF)

1a) Artikel 18, stk. 1, affattes således:
"1. Såfremt en kompetent myndighed 
eller Kommissionen i overensstemmelse 
med artikel 15, 17 og 20 fremsætter og 
opretholder indvendinger, skal der inden 
120 dage vedtages og offentliggøres en 
afgørelse. Denne afgørelse skal indeholde 
de samme oplysninger som anført i artikel 
19, stk. 3. Den skal træffes efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3, da den har til formål at 
muliggøre ændringer af ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det.
Ved beregning af perioden på 120 dage 
medregnes ikke tidsrum, hvor 
Kommissionen afventer yderligere 
oplysninger, som den har anmodet 
anmelderen om, eller afventer en 
udtalelse fra et videnskabeligt udvalg, som 
er blevet hørt i overensstemmelse med 
artikel 28. Kommissionen skal begrunde 
enhver anmodning om yderligere 
oplysninger og underrette de kompetente 
myndigheder om sine anmodninger til 
anmelderen. Det tidsrum, hvor 
Kommissionen afventer udtalelsen fra det 
videnskabelige udvalg, må ikke overstige 
90 dage.
Det tidsrum, hvor Europa-Parlamentet og 
Rådet træffer afgørelse efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3, medregnes ikke."



PR\665407DA.doc 7/11 PE 388.553v01-00

DA

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 21, stk. 3 (direktiv 2001/18/EF)

2a) Artikel 21, stk. 3, affattes således:
"3. For produkter beregnet for direkte 
forarbejdning finder stk. 1 ikke 
anvendelse på spor af godkendte GMO’er 
i et forhold på højst 0,9 % eller lavere 
tærskler, forudsat at disse spor er 
utilsigtede eller teknisk uundgåelige.
Kommissionen fastsætter tærsklerne for 
de pågældende produkter. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
direktivet ved at supplere dette, vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 30, stk. 3."

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 2 B (nyt)

Artikel 23, stk. 2 (direktiv 2001/18/EF)

2b) Artikel 23, stk. 2, affattes således:
"2. Der træffes afgørelse i sagen inden 60 
dage efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 30, stk. 3, da den har til 
formål at muliggøre ændringer af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det. Ved beregning af 
fristen på 60 dage medregnes ikke 
tidsrum, hvor Kommissionen afventer 
yderligere oplysninger, som den har 
anmodet anmelderen om, eller afventer en 
udtalelse fra den eller de videnskabelige 
komitéer, der er blevet hørt. Det tidsrum, 
hvor Kommissionen afventer udtalelsen 
fra den eller de videnskabelige komitéer, 
må ikke overstige 60 dage.
Tilsvarende medregnes ikke det tidsrum, 
hvor Europa-Parlamentet og/eller Rådet 
træffer afgørelse efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3, da den har til formål at 
muliggøre ændringer af ikke-væsentlige 
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bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det.”

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 2 C (nyt)

Artikel 26, stk. 2 (direktiv 2001/18/EF)

2c) Artikel 26, stk. 2, affattes således:
"2. Betingelserne for iværksættelse af stk. 
1 fastsættes efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 30, stk. 3, da den har 
til formål at muliggøre ændringer af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved at supplere det, idet overlapning eller 
uoverensstemmelse med eksisterende 
mærkningsbestemmelser i gældende 
fællesskabslovgivning skal undgås. Der 
bør i den forbindelse tages passende 
hensyn til mærkningsbestemmelser, som 
medlemsstaterne har fastsat i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen."

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 4 A (nyt)

Bilag II, indledning, stk. 1 (direktiv 2001/18/EF)

4a) Bilag II, indledning, affattes således:
"Dette bilag indeholder en generel 
beskrivelse af de mål, der skal nås, de 
faktorer, der skal tages i betragtning, og 
de generelle principper og metoder, der 
skal følges, for at gennemføre den 
miljørisikovurdering, der er omhandlet i 
direktivets artikel 4 og 13. Det vil blive 
suppleret med vejledende noter, som skal 
udarbejdes i overensstemmelse med
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3, da den har til formål at 
muliggøre ændringer af ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det. Disse vejledende noter skal 
foreligge senest den 17. oktober 2002."
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Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 4 B (nyt)

Bilag IV, indledning (direktiv 2001/18/EF)

4b) Bilag IV, indledning, affattes således: 
"Dette bilag indeholder en generel 
beskrivelse af de yderligere oplysninger, 
der skal gives i anmeldelser af 
markedsføring, og de oplysninger om 
mærkningskrav vedrørende GMO'er, der 
udgør eller indgår i et produkt, der skal 
markedsføres, og GMO'er, der er 
undtaget i henhold til direktivets artikel 2, 
nr. 4, andet afsnit. Det vil blive suppleret 
med vejledende noter vedrørende bl.a. 
beskrivelsen af forventet anvendelse, som 
skal udarbejdes i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3, da den har til formål at 
muliggøre ændringer af ikke-væsentlige
bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det. Kravet om mærkningen af 
undtagne organismer i direktivets artikel 
26 opfyldes ved at fremlægge passende 
henstillinger og restriktioner vedrørende 
brugen:”

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 4 B (nyt)

Bilag VII, indledning (direktiv 2001/18/EF)

4c) Bilag VII, indledning, affattes således:
"Dette bilag indeholder en generel 
beskrivelse af de mål, der skal nås, og de 
generelle principper, der skal følges ved
udarbejdelse af den i direktivets artikel 13, 
stk. 2, artikel 19, stk. 3, og artikel 20 
omhandlede overvågningsplan. Det vil 
blive suppleret med vejledende noter, der 
skal udarbejdes i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
30, stk. 3, da den har til formål at 
muliggøre ændringer af ikke-væsentlige 
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bestemmelser i dette direktiv ved at 
supplere det.”
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BEGRUNDELSE

De langsigtede konsekvenser af GMO’er er stadig ukendte. Der er modstridende 
videnskabelige vurderinger, og mange mennesker frygter for mulige farer og risici. På den 
anden side kan en velkontrolleret anvendelse af GMO’er bidrage til en mere effektiv 
produktion af fødevarer og andre varer. Det seks år gamle direktiv (2001/18/EF) om 
udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer er et væsentligt stykke lovgivning. 
Dette direktiv vedrører forsøgsmæssig udsætning af GMO’er i miljøet, dvs. overførsel til 
miljøet af GMO’er til forsøg (f.eks. afprøvning i marken), og markedsføring af GMO’er 
(produkter, der indeholder eller består af GMO’er) med henblik på dyrkning, import eller 
forarbejdning af industriprodukter.

Der er imidlertid behov for øget kontrol med GMO-teknologi, og Europa-Parlamentet bør 
som demokratisk valgt organ for 27 medlemsstater have en betydelig rolle i forbindelse med 
denne kontrol. Det er derfor af stor betydning at få indført den nye forskriftsprocedure med 
kontrol til justering af direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede 
organismer.

Kommissionens forslag peger i den ønskede retning, men bør strammes op. Alle de nævnte 
relevante artikler bør efterses med henblik på at tilpasse dem til den nye procedure med 
kontrol.

Ordføreren er overbevist om, at kun en demokratisk og offentlig kontrol af GMO’er kan 
garantere en forsvarlig udnyttelse af teknologien og lette bekymringerne om mulige risici, og 
om, at Europa-Parlamentet er det rette forum for en sådan offentlig kontrol.
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