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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i 
miljön med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter
(KOM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0920)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0031/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

Artikel 7, punkt 3, inledningen (direktiv 2001/18/EG)

-1) I artikel 7.3 skall inledningen ersättas 
med följande:
”3. Kommissionen skall fatta beslut om 
varje förslag. Eftersom dessa beslut avser 
att komplettera detta direktiv genom 
tillägg av nya icke väsentliga delar, skall
de fattas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 30.3. I 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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besluten skall fastställas den minsta 
mängd tekniska uppgifter ur bilaga III 
som behövs för att utvärdera alla 
förutsägbara risker med utsättningen, i 
synnerhet”

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 18, punkt 1 (direktiv 2001/18/EG)

1a) Artikel 18.1 skall ersättas med 
följande:
”1. Om en behörig myndighet eller 
kommissionen reser och vidhåller 
invändningar enligt artiklarna 15, 17 och 
20 skall ett beslut antas och offentliggöras 
inom 120 dagar. Detta beslut skall 
innehålla de uppgifter som avses i 
artikel 19.3. Eftersom beslutet avser att 
komplettera detta direktiv genom tillägg 
av nya icke väsentliga delar, skall det 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 30.3.
Vid beräkningen av 120-dagarsperioden 
skall inte tid medräknas under vilken 
kommissionen väntar på kompletterande 
uppgifter som kan ha begärts från 
anmälaren eller väntar på ett yttrande 
från en vetenskaplig kommitté som har 
rådfrågats i enlighet med artikel 28. 
Kommissionen skall motivera varje 
begäran om kompletterande uppgifter och 
underrätta de behöriga myndigheterna 
om att uppgifter begärts från anmälaren. 
Den tid under vilken kommissionen 
väntar på ett yttrande från den 
vetenskapliga kommittén får inte 
överstiga 90 dagar.
Den tid Europaparlamentet och rådet 
behöver för att agera i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 30.3 skall inte medräknas.”
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Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 21, punkt 3 (direktiv 2001/18/EG)

2a) Artikel 21.3 skall ersättas med 
följande:
”3. För produkter avsedda för direkt 
bearbetning skall punkt 1 inte tillämpas 
på spår av godkända genetiskt 
modifierade organismer där andelen inte 
överstiger 0,9 procent eller lägre 
tröskelvärden, om dessa spår är 
oavsiktliga eller tekniskt oundvikliga. 
Kommissionen skall fastställa de 
tröskelvärden som avses i det föregående 
stycket. Eftersom dessa värden avser att 
komplettera detta direktiv genom tillägg 
av nya icke väsentliga delar, skall de 
antas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 30.3.”

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)

Artikel 23, punkt 2 (direktiv 2001/18/EG)

2b) Artikel 23.2 skall ersättas med 
följande:
”2. Ett beslut i frågan skall fattas inom 
60 dagar och eftersom beslutet avser att 
komplettera detta direktiv genom tillägg 
av nya icke väsentliga delar skall det 
fattas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 30.3. 
Vid beräkningen av 60-dagarsperioden 
skall inte tid medräknas under vilken 
kommissionen väntar på kompletterande 
uppgifter som kan ha begärts från 
anmälaren eller väntar på ett yttrande 
från en vetenskaplig kommitté som har 
rådfrågats. Den tid under vilken 
kommissionen väntar på ett yttrande från 
en vetenskaplig kommitté får inte 
överstiga 60 dagar. 
Den tid Europaparlamentet och/eller 
rådet behöver för att agera i enlighet med 
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det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 30.3 skall inte 
medräknas.”

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, LED 2C (nytt)

Artikel 26, punkt 2 (direktiv 2001/18/EG)

2c) ”2. Artikel 26.2 skall ersättas med 
följande:
”2. Eftersom villkoren för tillämpningen 
av punkt 1 avser att komplettera detta 
direktiv genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar, skall de fastställas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 30.3, 
utan upprepning av eller bristande 
överensstämmelse med gällande 
bestämmelser om märkning i befintlig 
gemenskapslagstiftning. I samband med 
detta skall hänsyn i förekommande fall 
tas till bestämmelser om märkning som 
medlemsstaterna har fastställt i enlighet 
med gemenskapslagstiftning.”

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)

Bilaga II, inledningen, stycke 1 (direktiv 2001/18/EG)

4a) I bilaga II skall första stycket i 
inledningen ersättas med följande:
I denna bilaga ges en allmän beskrivning 
av det mål som skall uppnås, de faktorer 
som skall beaktas och de allmänna 
principer och den metodik som skall följas
för att utföra den miljöriskbedömning 
som avses i artiklarna 4 och 13. Bilagan 
kommer att kompletteras med vägledande 
kommentarer som, eftersom de avser att 
komplettera detta direktiv genom tillägg 
av nya icke väsentliga delar, skall
utarbetas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 30.3. 
Dessa vägledande kommentarer skall vara 
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klara före den 17 oktober 2002.”

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, LED 4B (nytt)

Bilaga IV, inledningen (direktiv 2001/18/EG)

4b) I bilaga IV skall inledningen ersättas 
med följande:
”I denna bilaga ges en allmän 
beskrivning av de ytterligare uppgifter 
som skall lämnas i en anmälan om 
utsläppande på marknaden och uppgifter 
som krävs för märkning av produkter som 
skall släppas ut på marknaden och som 
består av eller innehåller genetiskt 
modifierade organismer samt för vilka 
undantag medgivits enligt artikel 2.4 
andra stycket. Den kommer att 
kompletteras med vägledande 
kommentarer som bland annat beskriver 
hur produkten är avsedd att användas och 
som, eftersom de avser att komplettera 
detta direktiv genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar, skall utarbetas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 30.3. Märkning av 
undantagna organismer enligt artikel 26 
skall ske genom lämpliga 
rekommendationer och restriktioner för 
användningen:”

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED 4C (nytt)

Bilaga VII, inledningen (direktiv 2001/18/EG)

4b) I bilaga VII skall inledningen ersättas 
med följande:
I denna bilaga ges en allmän beskrivning 
av det mål som skall uppnås och de 
allmänna principer som skall följas för att 
utforma den övervakningsplan som avses 
i artiklarna 13.2, 19.3 och 20. Bilagan 
kommer att kompletteras med vägledande 
kommentarer som, eftersom de avser att 
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komplettera detta direktiv genom tillägg 
av nya icke väsentliga delar, skall
utarbetas i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 30.3.
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MOTIVERING

De långsiktiga effekterna av GMO-tekniken är ännu inte kända. Det finns motstridiga 
forskningsresultat och många människor är oroliga över de möjliga farorna och riskerna. Å 
andra sidan kan en välkontrollerad användning av genetiskt modifierade organismer bidra till 
en effektivare produktion av livsmedel och andra varor. Det sex år gamla 
direktivet 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön är 
en viktig rättsakt. Direktivet omfattar experimentell utsättning av genetiskt modifierade 
organismer i miljön – dvs. att genetiskt modifierade organismer sätts ut i miljön i 
experimentellt syfte såsom vid fältförsök – och utsläppande av genetiskt modifierade 
organismer (produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer) på 
marknaden, exempelvis för odling, import eller förädling inom industrin. 

Emellertid behövs en mer omfattande kontroll av GMO-tekniken. Europaparlamentet – en 
folkvald församling med representanter från EU:s 27 medlemsstater – bör få spela en viktig 
roll i den kontrollen. Därför är det mycket viktigt att använda det nya föreskrivande 
förfarandet med kontroll vid ändringen av direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av 
genetiskt modifierade organismer i miljön. 

Kommissionens förslag går i rätt riktning, men det bör förstärkas. Alla relevanta artiklar som 
nämns bör granskas för att anpassas till det nya föreskrivande förfarandet med kontroll.

Föredraganden är övertygad om att en demokratisk och offentlig kontroll av genetiskt 
modifierade organismer är enda sättet att garantera att tekniken används på rätt sätt och att 
dämpa oron över möjliga risker. Europaparlamentet är rätt forum för denna offentliga 
kontroll.


