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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure.
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de 
teelt van ggo's op hun grondgebied te beperken of te verbieden
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2010)0375),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0178/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 9 december 20101,

– gelet op artikel 55 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 114, […],

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 192,

Or. fr

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Motivering

Aangezien de lidstaten rekening houden met factoren in verband met de bescherming van 
fauna en flora, bodembestemming en ruimtelijke ordening, gebieden waarop zij nog 
aanzienlijke bevoegdheden hebben, is het verantwoord dat de huidige verordening gebaseerd 
is op artikel 192 van het Verdrag.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele
risicobeoordeling ondergaan voordat zij in 
de Unie in de handel mogen worden 
gebracht. Het doel van deze 
vergunningsprocedure is te zorgen voor 
een hoog niveau van bescherming van het 
leven en de gezondheid van de mensen, de 
gezondheid en het welzijn van de dieren, 
het milieu en de belangen van de 
consumenten, waarbij tevens wordt 
gezorgd voor het doeltreffend functioneren 
van de interne markt.

(2) In het kader van deze wetsteksten 
moeten ggo's voor de teelt een individuele
beoordeling van de directe en indirecte 
risico's op korte en op lange termijn
ondergaan voordat zij in de Unie in de 
handel mogen worden gebracht. Het doel 
van deze vergunningsprocedure is te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mensen, de gezondheid 
en het welzijn van de dieren, het milieu en 
de belangen van de consumenten, waarbij
tevens wordt gezorgd voor het doeltreffend 
functioneren van de interne markt.

Or. fr

Motivering

Aangezien vooral een betere toepassing van Richtlijn 2001/18/EG wordt beoogd, moeten de 
precieze termen van de bestaande wettelijke voorschriften inzake de beoordeling van het 
risico van ggo's voor het milieu worden gebruikt. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In verband hiermee moet de 
Commissie er in de eerste plaats voor 
zorgen dat de juridische voorschriften 
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inzake de risicobeoordeling van ggo's, 
bijvoorbeeld degene waarin is voorzien in 
Richtlijn 2001/18/EG, en met name in 
bijlage II hierbij, juist worden toegepast, 
ook door de Europese agentschappen die 
met deze beoordeling zijn belast, 
overeenkomstig de conclusies van de 
Raad Milieu van 4 december 2008. Alle 
verzoeken van de Raad met betrekking tot 
het forensische onderzoek en de omvang 
van de beoordeling moeten worden 
ingewilligd, om voor de uitvoering van 
Richtlijn 2001/18/EG te zorgen. De 
bedoelde juridische voorschriften moeten 
worden toegepast om te zorgen voor het 
onontbeerlijke vertrouwen in de 
risicobeoordeling en in de instanties die 
met deze beoordeling zijn belast. Met 
name moet de Commissie ervoor zorgen 
dat nieuwe richtsnoeren voor de 
risicobeoordeling van ggo's worden 
vastgesteld. Deze richtsnoeren mogen niet 
vooral gebaseerd zijn op het principe van 
wezenlijke gelijkwaardigheid of op het 
concept van een vergelijkende 
veiligheidsbeoordeling, en de directe en 
indirecte langetermijneffecten, alsmede de 
wetenschappelijke onzekerheden moeten 
er duidelijk mee kunnen worden 
geïdentificeerd. De Commissie moet er 
ook voor zorgen dat met de 
beoordelingsprocedures de volledige 
betrokkenheid is gegarandeerd van de 
lidstaten, de bevoegde wetenschappelijke 
organismen en andere belanghebbenden 
en dat de wijzigingen in het gebruik van 
onkruidbestrijdingsmiddelen als gevolg 
van genetisch gemodificeerde gewassen 
die herbicidetolerant zijn, worden 
beoordeeld, rekening houdend met het 
nationale beleid om het gebruik van 
pesticiden te beperken.

Or. fr

Motivering

Deze nieuwe overweging omvat de belangrijkste wensen van de Raad, die deze heeft 
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geformuleerd in zijn conclusies van 4 december 2008, die unaniem zijn goedgekeurd. Zij 
hebben betrekking op de verbetering van de uitvoering van de risicobeoordeling waarin in 
Richtlijn 2001/18/EG betreffende de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in 
het milieu is voorzien. Om het vertrouwen van de bevolking in de beoordelingsprocessen te 
herstellen mag niet de indruk worden gewekt dat meer flexibiliteit wordt toegestaan aan de 
lidstaten in ruil voor een versoepeling van de voorschriften in verband met de 
risicobeoordeling op communautair niveau.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De lidstaten moeten daarom in staat 
worden gesteld om maatregelen vast te 
stellen voor het beperken of verbieden van 
de teelt van alle of bijzondere ggo's op hun 
gehele grondgebied of een deel daarvan 
respectievelijk om de maatregelen die zij 
passend achten te wijzigen, in alle fasen 
van de verlening, herverlening of 
intrekking van de vergunning voor het in 
de handel brengen van de desbetreffende 
ggo's. Dit moet ook gelden voor genetisch 
gemodificeerde rassen van zaad en 
teeltmateriaal dat in de handel wordt 
gebracht overeenkomstig de desbetreffende 
wetgeving inzake het in de handel brengen 
van zaad en teeltmateriaal en met name 
overeenkomstig de Richtlijnen 2002/53/EG 
en 2002/55/EG. De maatregelen mogen 
alleen betrekking hebben op de teelt van 
ggo's en niet op het vrije verkeer en de 
invoer van genetisch gemodificeerd zaad 
en teeltmateriaal, als product of in 
producten, en de producten van de oogst 
daarvan. Zij mogen evenmin van invloed 
zijn op de teelt van niet genetisch 
gemodificeerde rassen van zaad en 
teeltmateriaal waarin accidentele of 
technisch niet te voorkomen sporen van in 
de EU toegelaten GGO's worden 
aangetroffen.

(7) De lidstaten moeten daarom in staat 
worden gesteld om maatregelen vast te 
stellen voor het beperken of verbieden van 
de teelt van alle of bijzondere ggo's op hun 
gehele grondgebied of een deel daarvan 
respectievelijk om de maatregelen die zij 
passend achten te wijzigen, in alle fasen 
van de verlening, herverlening of 
intrekking van de vergunning voor het in 
de handel brengen van de desbetreffende 
ggo's. De ingebruikneming van grond
voor een teelt houdt immers nauw 
verband met bodembestemming en 
bescherming van fauna en flora, gebieden 
waarop de lidstaten nog steeds 
aanzienlijke bevoegdheden hebben. De 
lidstaten moeten de bedoelde maatregelen 
ook kunnen vaststellen voor genetisch 
gemodificeerde rassen van zaad en 
teeltmateriaal dat in de handel wordt 
gebracht overeenkomstig de desbetreffende 
wetgeving inzake het in de handel brengen 
van zaad en teeltmateriaal en met name 
overeenkomstig de Richtlijnen 2002/53/EG 
en 2002/55/EG. De maatregelen mogen 
alleen betrekking hebben op de teelt van 
ggo's en niet op het vrije verkeer en de 
invoer van genetisch gemodificeerd zaad 
en teeltmateriaal, als product of in 
producten, en de producten van de oogst 
daarvan. Zij mogen evenmin van invloed 
zijn op de teelt van niet genetisch 
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gemodificeerde rassen van zaad en 
teeltmateriaal waarin accidentele of 
technisch niet te voorkomen sporen van in 
de EU toegelaten ggo's worden 
aangetroffen.

Or. fr

Motivering

De Commissie motiveert het beroep op subsidiariteit en op aanbevelingen met betrekking tot 
de kwestie van de co-existentie met de diversiteit van de landbouwpraktijken binnen en onder 
de lidstaten. De ecosystemen en milieus waarin wordt geïntroduceerd, vertonen een 
vergelijkbare diversiteit. Bovendien houdt de teelt van ggo's verband met territoriale 
aspecten, een gebied waarop de lidstaten nog steeds aanzienlijke bevoegdheden hebben.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Overeenkomstig het rechtskader voor 
de verlening van vergunningen voor ggo's 
kan het in de EU gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mens/dier en van het milieu door een 
lidstaat niet worden herzien en deze 
situatie mag niet worden veranderd. De 
lidstaten mogen echter maatregelen nemen 
om de teelt van alle of bijzondere ggo's op 
hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden op 
grond van andere redenen in verband met 
het openbare belang dan die welke zijn
aangegeven in de geharmoniseerde EU-
voorschriften die reeds voorzien in
procedures om rekening te houden met de 
risico's die een ggo voor de teelt voor de 
gezondheid en het milieu kan opleveren.
Die maatregelen moeten verder in 
overeenstemming zijn met de Verdragen, 
met name wat betreft het beginsel van non-
discriminatie tussen nationale en niet-
nationale producten, en de artikelen 34 en 
36 van het Verdrag betreffende de werking 

(8) Overeenkomstig het rechtskader voor 
de verlening van vergunningen voor ggo's 
kan het in de Unie gekozen niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
mens/dier en van het milieu door een 
lidstaat niet worden herzien en deze 
situatie mag niet worden veranderd. De 
lidstaten mogen echter maatregelen nemen 
om de teelt van alle of bijzondere ggo's op 
hun gehele grondgebied of een deel 
daarvan te beperken of te verbieden op
grond van redenen in verband met het 
openbare belang die een aanvulling 
vormen op of verschillend zijn van degene 
die al op grond van de geharmoniseerde
voorschriften van de Unie zijn beoordeeld. 
De redenen waarnaar de lidstaten kunnen 
verwijzen, zijn onder andere het feit dat 
rekening wordt gehouden met bijkomende 
milieugevolgen naast degene die reeds
gedekt zijn door de risicobeoordeling 
waarin is voorzien in deel C van Richtlijn 
2001/18/EG en kunnen dus bijvoorbeeld 
geheel of gedeeltelijk bestaan in het feit 
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van de Europese Unie, alsook met de 
desbetreffende internationale 
verplichtingen van de Unie, met name in 
de context van de 
Wereldhandelsorganisatie.

dat rekening wordt gehouden met 
wetenschappelijke gegevens in verband 
met de centrale, lokale of regionale 
milieugevolgen voor de milieus waarin 
wordt geïntroduceerd. Deze redenen 
kunnen ook te maken hebben met 
factoren die niet rechtstreeks verband
houden met de risicobeoordeling, maar 
met het risicobeheer of ander nationaal 
beleid. De redenen waarnaar de lidstaten 
verwijzen, kunnen ook onder andere 
bestaan in het risico dat resistentie 
ontstaat bij onkruid of in de 
doelorganismen of in het invasiepotentieel 
van de plant. De bedoelde redenen 
kunnen ook te maken hebben met 
sociaaleconomische overwegingen, 
bijvoorbeeld de praktische haalbaarheid 
en de kosten van de maatregelen waarin 
in artikel 26 van Richtlijn 2001/18/EG is 
voorzien ter voorkoming van de 
onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
andere producten, de fragmentering van 
het grondgebied, veranderingen in de 
landbouwpraktijk in verband met de 
stelsels voor intellectuele eigendom of 
doelstellingen in het kader van het sociale 
beleid, bijvoorbeeld het behoud van de
diversiteit of het specifieke karakter van 
landbouwpraktijken. Die maatregelen 
moeten verder in overeenstemming zijn 
met de Verdragen, met name wat betreft 
het beginsel van non-discriminatie tussen 
nationale en niet-nationale producten, en 
de artikelen 34 en 36 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, alsook met de desbetreffende 
internationale verplichtingen van de Unie, 
met name in de context van de 
Wereldhandelsorganisatie.

Or. fr

Motivering

Bij het onderzoek van de nationale, regionale of lokale impact van de teelt van een of meer 
ggo's met vergelijkbare kenmerken wordt altijd op zijn minst voor een stuk een beroep gedaan 
op wetenschappelijke gegevens en dit onderzoek heeft betrekking op milieuaspecten die 
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eventueel al zijn onderzocht op communautair niveau. Rekening houden met milieuredenen is 
coherent, maar biedt de lidstaten ook de meest degelijke juridische garanties voor de 
vaststelling van nationale maatregelen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om andere redenen aan te voeren
dan wetenschappelijke beoordeling van de 
gezondheids- en milieurisico's voor het 
verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van 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, namelijk de Commissie in 
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op EU-niveau te 
overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is.
Een eenvoudiger systeem voor de 
kennisgeving van de nationale maatregelen 

(9) Op grond van het 
subsidiariteitsbeginsel is het doel van deze 
verordening niet de harmonisatie van de 
teeltomstandigheden in de lidstaten maar 
de toekenning van de vrijheid aan de 
lidstaten om redenen aan te voeren die een 
aanvulling vormen op of verschillend zijn 
van een wetenschappelijke beoordeling 
van de gezondheids- en milieurisico's voor 
het verbod van de teelt van ggo's op hun 
grondgebied. Bovendien is een van de 
doelen van 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, namelijk de Commissie in
staat stellen de vaststelling van bindende 
rechtsbesluiten op het niveau van de Unie
te overwegen, niet gediend door de 
systematische kennisgeving van de 
maatregelen van de lidstaten krachtens die 
richtlijn. Aangezien de maatregelen die de 
lidstaten uit hoofde van deze verordening 
kunnen vaststellen, geen betrekking 
kunnen hebben op het in de handel brengen 
van ggo's en bijgevolg de voorwaarden 
voor het in de handel brengen van 
krachtens de bestaande wetgeving 
toegelaten ggo's niet wijzigen, blijkt de 
kennisgevingsprocedure in het kader van 
Richtlijn 98/34/EG bovendien niet het 
meest passende informatiekanaal voor de 
Commissie te zijn. Daarom moet bij wijze 
van afwijking worden vastgesteld dat 
Richtlijn 98/34/EG niet van toepassing is.
Een eenvoudiger systeem voor de 
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vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

kennisgeving van de nationale maatregelen 
vóór de vaststelling daarvan lijkt een 
evenrediger instrument te zijn om de 
Commissie op de hoogte te brengen van 
deze maatregelen. De maatregelen die de 
lidstaten voornemens zijn te nemen, 
moeten aldus tezamen met de redenen 
daarvan één maand vóór de vaststelling 
daarvan aan de Commissie en de andere 
lidstaten ter informatie worden 
meegedeeld.

Or. fr

Motivering

Bij de communautaire risicobeoordeling kan niet de impact worden onderzocht van een ggo 
in alle betrokken ecosystemen of milieus waarin wordt geïntroduceerd. Bovendien worden 
bepaalde milieu- of agromilieuaspecten bij de communautaire beoordeling niet geëvalueerd. 
Daarom moeten de lidstaten naar milieuredenen kunnen verwijzen, zonder dat deze redenen 
noodzakelijk de communautaire beoordeling op de helling zetten, aangezien deze niet 
exhaustief kan zijn.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – alinea -1 (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 2001/18/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
-1) artikel 26 bis, lid 1, wordt vervangen 
door
"1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de onbedoelde 
aanwezigheid van ggo's in andere 
producten te voorkomen.";

Or. fr

Motivering

De eventuele teelt van ggo's mag geen extra kosten voor exploitanten in de conventionele of 
biologische landbouw met zich meebrengen. Daarom moeten de lidstaten tot maatregelen om 



PR\855067NL.doc 13/20 PE456.911v01-00

NL

de aanwezigheid van ggo's in andere producten te voorkomen, worden verplicht, aangezien 
deze maatregelen momenteel, met de huidige formulering van artikel 26 bis, optioneel zijn. 
Bijzondere aandacht moet gaan naar eventuele grensoverschrijdende besmettingen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 26 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In Richtlijn 2001/18/EG wordt met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening het volgende artikel 
ingevoegd:

1) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 26 ter "Artikel 26 ter

Teelt Teelt
De lidstaten mogen maatregelen nemen om 
de teelt van alle of bijzondere ggo's, 
toegelaten overeenkomstig deel C van deze 
richtlijn of Verordening (EG) nr. 
1829/2003 en bestaande uit genetisch 
gemodificeerde rassen die in de handel zijn 
gebracht overeenkomstig de relevante EU-
wetgeving betreffende het in de handel 
brengen van zaad en teeltmateriaal, op hun 
gehele grondgebied of een deel daarvan te 
beperken of te verbieden, mits:

De lidstaten mogen maatregelen nemen om 
de teelt van alle of bijzondere ggo's, 
toegelaten overeenkomstig deel C van deze 
richtlijn of Verordening (EG) nr. 
1829/2003 en bestaande uit genetisch 
gemodificeerde rassen die in de handel zijn 
gebracht overeenkomstig de relevante
wetgeving van de Unie betreffende het in 
de handel brengen van zaad en 
teeltmateriaal, op hun gehele grondgebied 
of een deel daarvan te beperken of te 
verbieden, mits:

a) die maatregelen zijn gebaseerd op
andere redenen dan die welke verband
houden met de beoordeling van het 
schadelijke effect op de gezondheid en het 
milieu, dat kan worden veroorzaakt door 
de bewuste introductie of het in de handel 
brengen van ggo's;

a) die maatregelen zijn gebaseerd

i) op redenen die verband houden met
milieugevolgen die kunnen worden 
veroorzaakt door de introductie of het in 
de handel brengen van ggo's en die 
komen bovenop de milieugevolgen die zijn 
onderzocht bij de beoordeling van het 
schadelijke effect op het milieu die is 
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uitgevoerd op grond van deel C van deze 
richtlijn; of 
ii) op het ontbreken van gegevens of de 
ontoereikendheid van de gegevens over de 
mogelijke negatieve gevolgen van de
introductie van het ggo op het grondgebied 
of over de biodiversiteit van de lidstaat; of 
iii) op andere redenen, bijvoorbeeld 
veranderingen in de landbouwpraktijk, de 
bodembestemming, de ruimtelijke 
ordening, sociaaleconomische gevolgen of 
andere legitieme factoren; 

en en
b) zij in overeenstemming zijn met de 
Verdragen.

b) zij in overeenstemming zijn met de 
Verdragen.

In afwijking van Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze één maand 
vóór de vaststelling daarvan ter informatie 
mee aan de andere lidstaten en de 
Commissie."

In afwijking van Richtlijn 98/34/EG delen 
de lidstaten die voornemens zijn met 
redenen omklede maatregelen uit hoofde 
van dit artikel te nemen deze één maand 
vóór de vaststelling daarvan ter informatie 
mee aan de andere lidstaten en de 
Commissie."

Or. fr

Motivering

De risicobeoordeling op communautair niveau kan niet exhaustief zijn. Bovendien moet het 
ontbreken van gegevens of de ontoereikendheid van de gegevens over de mogelijke negatieve 
gevolgen van het ggo voor de specifieke nationale ecosystemen of milieus waarin wordt 
geïntroduceerd, volstaan als reden voor de lidstaat om de teelt van het ggo of de ggo's in 
kwestie te mogen verbieden. De lidstaten moeten ook kunnen verwijzen naar andere factoren, 
al dan niet in verband met gevolgen voor het milieu.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de
[…] dag na de datum van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de
twintigste dag na de datum van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.
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Or. fr
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TOELICHTING

1 - Context

Met Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake 
de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en 
Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 
2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders is een bijzonder streng 
kader vastgesteld waarmee, als het juist wordt toegepast, kan worden gezorgd voor een hoog 
niveau van bescherming van het leven en de gezondheid van mensen, de gezondheid en het 
welzijn van dieren, het milieu en de belangen van de consumenten en tegelijk voor de goede 
werking van de interne markt. Op grond van de richtlijn mogen ggo's alleen in de handel 
worden gebracht, als een specifieke beoordeling van de milieurisico's is uitgevoerd, 
overeenkomstig de principes in bijlage II, op basis van de informatie die wordt verstrekt door 
de aanvrager en die gespecificeerd is in bijlage III. In bijlage II, waar de principes voor de 
beoordeling van de milieurisico's worden vastgesteld, wordt voorgeschreven dat rekening 
wordt gehouden met de directe en de indirecte, de onmiddellijk en de vertraagd optredende 
gevolgen en wordt ook in een analyse van de cumulatieve langetermijneffecten van de 
introductie en het in de handel brengen van het ggo voorzien. Onder "cumulatieve 
langetermijneffecten" worden de geaccumuleerde effecten van de toestemmingen op de 
volksgezondheid en het milieu verstaan, o.m. op flora en fauna, de vruchtbaarheid van de 
bodem, de afbraak van organisch materiaal in de bodem, de voeder/voedselketen, de 
biologische diversiteit, de gezondheid van dieren en problemen in verband met resistentie 
tegen antibiotica.

In de bijlagen II en III bij de richtlijn wordt gepreciseerd dat onderzoek moet worden verricht 
naar de omstandigheden van de introductie en naar het milieu waarin wordt geïntroduceerd, 
met name een grondig onderzoek van de milieus waarin wordt geïntroduceerd waar de teelt is 
gepland, alsmede informatie over de interactie tussen de ggo's en het milieu.

In de bijlagen III tot VII wordt informatie vereist op het gebied van monitoring, beheer, 
afvalverwerking en noodmaatregelen, met betrekking tot controletechnieken, beheersing van 
de introductie, afvalbehandeling en vooral plannen voor noodmaatregelen, in de vorm van 
methoden voor ontsmetting van de getroffen gebieden, maatregelen voor de isolering van het 
door de verspreiding besmette gebied en plannen voor de bescherming van de gezondheid van 
de mens en het milieu in het geval van ongewenste effecten.

Bovendien wordt in Richtlijn 2001/18/EG, artikel 19 « Toestemming », gepreciseerd dat, 
indien toestemming voor het in de handel brengen van een ggo is verleend, dit zonder verdere 
kennisgeving kan worden gebruikt, mits de specifieke gebruiksvoorwaarden en de in die 
voorwaarden genoemde milieus en/of geografische gebieden strikt worden gerespecteerd.

2 – Doelstellingen van het Commissievoorstel

Dit voorstel wordt ingediend op een moment dat de Europese publieke opinie zich hardnekkig 
tegen de introductie van ggo's en het gebruik ervan in de landbouw verzet. Volgens de laatste 
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peiling van de Eurobarometer over de kwestie, die gepubliceerd is in oktober 2010, verklaart 
61% van de Europeanen zich bij ggo-voeding "niet prettig" te voelen en hetzelfde percentage 
is het oneens met de idee dat de ontwikkeling van ggo-voeding moet worden aangemoedigd. 
Slechts 21% is het eens (tegen 58% oneens) met de stelling dat "ggo-voeding veilig is voor de 
komende generaties". Minder dan een kwart van de Europeanen (23%) is het eens met de idee 
dat "ggo-voeding niet schadelijk is voor het milieu"; meer dan 53% is het met deze stelling 
oneens (een kwart "weet het niet"). Tot slot is in geen enkel land een meerderheid van de 
ondervraagden het eens met de stelling dat de teelt van ggo's goed is voor de nationale 
economie.

Het gebrek aan vertrouwen van de Europese publieke opinie in ggo's in de landbouw houdt in 
de eerste plaats verband met het feit dat Richtlijn 2001/18/EG niet ernstig wordt toegepast. De 
onderzoeken waarin is voorzien, worden immers door de aanvragers niet uitgevoerd en dit 
geldt zowel voor de onderzoeken van de langetermijneffecten als voor de voorafgaande 
onderzoeken van de milieus waarin wordt geïntroduceerd en voor de onderzoeken van de 
sociaaleconomische gevolgen.

De voorschriften van de richtlijn inzake risicobeoordeling worden niet nageleefd en deze 
leemten wat de uitvoering van de richtlijn betreft, liggen aan de basis van het verzet van 
diverse lidstaten tegen de teelt van ggo's op hun grondgebied. Er zij hier aan herinnerd dat de 
teelt en de introductie van transgene planten op het grondgebied een andere kwestie is dan die 
van de vergunning voor het in de handel brengen en consumptie, het vrije verkeer van 
goederen en producten, waarop de onderhavige tekst geen betrekking heeft.

In zijn unaniem goedgekeurde conclusies van 4 december 2008 vroeg de Raad een versterking 
van de milieubeoordeling en de controleregeling; hij merkte op dat het mandaat van de 
Commissie aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een grondige 
beoordeling omvatte van de langetermijneffecten van genetisch gemodificeerde planten op het 
milieu, alsmede de uitbreiding van de grondige risicobeoordeling.

De Raad vraagt, overeenkomstig de wetgeving, met name dat aandacht wordt besteed aan de 
mogelijke effecten van genetisch gemodificeerde planten op de milieus waarin wordt
geïntroduceerd, een overzicht van de geografische gebieden van de Europese Unie waar deze 
genetisch gemodificeerde planten kunnen worden geïntroduceerd en de keuze van de 
technieken waarmee de mogelijke effecten op lange termijn kunnen worden beoordeeld, met 
inbegrip van experimentele methoden. De Raad heeft ook een strengere definitie gevraagd 
van de criteria en vereisten voor de beoordeling van genetisch gemodificeerde planten, 
waarbij ook moet worden gezorgd voor coherentie tussen de beoordelingen van de risico's van 
genetisch gemodificeerde planten die werkzame stoffen produceren, als bedoeld in Richtlijn 
91/414/EG, en die van de overeenkomstige gewasbeschermingsmiddelen.

De Raad heeft ook geëist dat door de houders van een vergunning geregeld een grondige 
controle wordt uitgevoerd en gepubliceerd om de mogelijke ongewenst effecten die in de 
richtlijn zijn opgenomen, op te sporen. De controleactiviteiten moeten worden verbeterd en de 
resultaten ervan moeten worden toegezonden aan de Commissie en moeten kunnen worden 
ingezien door de bevolking. Op dit moment is evenwel geen enkel ernstig controleonderzoek 
uitgevoerd en er zijn geen controlesystemen ingesteld.
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De Raad heeft ook gevraagd dat een rapport wordt gepresenteerd over de toepassing van de 
richtlijn, met onder andere een beoordeling van de sociaaleconomische gevolgen van de 
opzettelijke introductie en het in de handel brengen van ggo's, opdat een verslag kan worden 
gepresenteerd vóór juni 2010.

Tot slot wil de Raad dat de werking van de EFSA wordt verbeterd. Indertijd is gepreciseerd 
dat de lidstaten hun mogelijkheid om advies uit te brengen over de aanvullende informatie 
van de aanvrager zouden kunnen versterken; dat een ruim net van wetenschappelijke 
organismen moest worden ingesteld; dat het absoluut noodzakelijk was de mogelijke 
oorzaken van verschillen tussen wetenschappelijke adviezen te identificeren en te bespreken; 
dat het absoluut noodzakelijk was dat de risico's op systematische en onafhankelijke wijze 
werden onderzocht en dat de onafhankelijke onderzoekers inzage kregen in alle relevante 
documenten. In werkelijkheid zijn weinig onafhankelijke onderzoeken van de risico's 
uitgevoerd. Bovendien is op duidelijke belangenconflicten gewezen, zodat een hervorming 
van de forensische onderzoeken van de EFSA aan de orde lijkt, die er evenwel nog niet is 
gekomen.

Bijgevolg is de terughoudendheid van een aantal lidstaten volstrekt verantwoord, gelet op de 
beschreven incoherenties en leemten bij de effectieve toepassing van Richtlijn 2001/18/EG en 
dus van Verordening (EG) nr. 1829/2003.

Belangrijk is dus in de eerste plaats dat een begin met de effectieve toepassing van de 
bestaande teksten op het gebied van de risicobeoordeling wordt gemaakt.

3 – Juridische elementen van het voorstel

In deze context dient de ontwerpverordening van de Commissie waarbij de lidstaten 
bevoegdheid wordt verleend met betrekking tot het gebruik van hun grondgebied voor de teelt 
van ggo's, een nastrevenswaardig doel. Zij moet worden gekoppeld aan de opstelling van 
nieuwe richtsnoeren voor de beoordeling van de milieu- en gezondheidsrisico's, die eindelijk 
een effectieve toepassing van de regels in Richtlijn 2001/18/EG en bijlage II hierbij mogelijk 
moeten maken. Het voorstel moet ook gezien worden in het licht van artikel 19, lid 1, van de 
richtlijn, waar is voorzien in de vaststelling van specifieke gebruiksvoorwaarden, waarvoor de 
lidstaten zich veeleisender moeten opstellen.

In de eerste plaats mag de formulering van de ontwerpverordening niet beperkt blijven tot een 
definitie ex negativo van de redenen waarnaar de lidstaten kunnen verwijzen. In de juridische 
adviezen van de juridische diensten van de Raad en het Parlement is ernstig voorbehoud 
gemaakt bij de wettelijkheid van de nationale maatregelen die de lidstaten zouden nemen op 
basis van redenen die nauwelijks iets te maken hebben met milieuoverwegingen, bijvoorbeeld 
openbare zeden, openbare orde of ethiek. Bovendien is het tijd om te erkennen dat de 
beoordeling van de milieurisico's die op communautair niveau wordt uitgevoerd, niet 
exhaustief kan zijn, gelet op de diversiteit van de Europese ecosystemen en de diversiteit van 
de mogelijke directe en indirecte gevolgen.

Om de interne markt en de communautaire beoordelingen te eerbiedigen – in zoverre de 
onontbeerlijke hervormingen de geloofwaardigheid van het ggo-panel van de EFSA kunnen 
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herstellen – moeten de redenen waarnaar de lidstaten verwijzen, een aanvulling blijven op 
degene die door de EFSA worden beoordeeld. Tegelijk moeten de redenen waarnaar de 
lidstaten verwijzen, milieu- of agromilieuredenen kunnen omvatten, met name op lokaal en/of 
regionaal niveau, die niet op communautair niveau zijn beoordeeld. De redenen waarnaar de 
lidstaten verwijzen, zullen onvermijdelijk, op zijn minst gedeeltelijk, gebaseerd zijn op 
wetenschappelijke gegevens, al dan niet over milieugevolgen.

Het onderscheid dat de Commissie in haar toelichting maakt tussen enerzijds een 
wetenschappelijke beoordeling die zou worden uitgevoerd op communautair niveau en 
anderzijds redenen die volledig los staan van het wetenschappelijke debat over de 
milieugevolgen, is simplistisch en er wordt geen rekening mee gehouden met de complexiteit 
van het verband tussen risicobeoordeling en risicobeheer. Bij dit onderscheid wordt ook het 
feit veronachtzaamd dat, als geen rekening wordt gehouden met de wetenschappelijke 
onzekerheid, hoewel de teksten hierin voorzien, dit het vaststellen van adequate besluiten 
inzake risicobeheer en zelfs de eerbiediging van het voorzorgsbeginsel in het gedrang kan 
brengen. Of het gaat om de impact van het gebruik van een onkruidbestrijdingsmiddel in 
combinatie met een genetisch gemodificeerd gewas dat hiervoor tolerant is, om de impact van 
de verandering in de landbouwpraktijken als gevolg van het gebruik van een ggo of om het
risico dat bij schadelijke insecten in een bepaalde regio resistentie ontstaat voor toxine Bt, 
telkens wordt een beoordeling uitgevoerd van wetenschappelijke gegevens over de 
milieugevolgen – of wordt de ontoereikendheid van deze gegevens vastgesteld.

Wat de kwestie betreft van de besmetting van de conventionele of biologische landbouw met 
ggo's, ook co-existentie genoemd, heeft de Commissie haar weigering om 
wetgevingsmaatregelen op communautair niveau te nemen altijd verantwoord met de 
diversiteit van de landbouwpraktijken, klimaten en geografie binnen en onder de lidstaten. 
Dezelfde diversiteit bestaat in de ecosystemen en milieus waarin wordt geïntroduceerd en 
deze verantwoordt de toepassing van de subsidiariteit voor de teelt van ggo's, volgens 
dezelfde logica.

Om te voorkomen dat de huidige situatie, waar onderzoeken ontbreken, hoewel de teksten 
erin voorzien, blijft voortduren, moet tot slot de bevoegdheid van de lidstaten worden 
uitgebreid ingeval de relevante elementen inzake de impact op het nationale, regionale en/of 
lokale grondgebied ontbreken. De rechten van de lidstaten met betrekking tot het gebruik van 
hun grondgebied moeten worden geëerbiedigd, aangezien dit gebruik een kwestie is die onder 
de subsidiariteit valt en hiermee geenszins de regels op losse schroeven worden gezet die 
betrekking hebben op de interne markt en het vrije verkeer van goederen en producten op het 
grondgebied van de Unie.

Het hoge niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu dat zowel door Richtlijn 
2001/18/EG als door andere communautaire teksten wordt beoogd, kan maar worden gehaald, 
als de lidstaten effectief, rekening houdend met de bijzonderheden van hun grondgebied, hun 
landbouwmethoden en hun keuzen op het gebied van ruimtelijke ordening, kunnen 
beschikken over alle nodige onderzoeken, enerzijds met betrekking tot het milieu waarin 
wordt geïntroduceerd en anderzijds met betrekking tot de bepalingen van de controleplannen.

Tot slot moeten de maatregelen van de lidstaten gelden voor een bepaald ggo of eventueel een 
groep ggo's met vergelijkbare kenmerken, in plaats van voor alle ggo's. De maatregelen 
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moeten worden gemotiveerd. De eventuele teelt van ggo's mag bovendien geen extra kosten 
voor exploitanten in de conventionele of biologische landbouw met zich meebrengen. Daarom 
moeten de lidstaten tot maatregelen om de aanwezigheid van ggo's in andere producten te 
voorkomen, worden verplicht;  bijzondere aandacht moet gaan naar eventuele 
grensoverschrijdende besmettingen.


