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ADVIES VAN DE COMMISSIE
overeenkomstig artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie
over de amendementen van het Europees Parlement
op het standpunt van de Raad
inzake het voorstel voor een
RICHTLIJN 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
1.

INLEIDING
In artikel 294, lid 7, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de Commissie een advies moet uitbrengen
over de door het Europees Parlement in tweede lezing voorgestelde amendementen.
Hieronder volgt het advies van de Commissie over de door het Parlement
voorgestelde amendementen.
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ACHTERGROND
Indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de
Raad:

14 juli 2010

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité:

9 december 2010

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing:

5 juli 2011

Indiening van het gewijzigd voorstel:

[*]

Vaststelling van het standpunt van de Raad in eerste
lezing**:

23 juli 2014

Advies van het Europees Parlement in tweede lezing

13 januari 2015

*

De Commissie heeft geen gewijzigd voorstel opgesteld, maar heeft haar
standpunt over de amendementen van het Parlement uiteengezet in de
"Mededeling van de Commissie over de maatregelen die zijn genomen inzake
de adviezen en resoluties aangenomen door het Parlement op de deelzitting
van juli 2011" (document SP(2011) 8072) die op 8 september 2011 werd
toegezonden aan het Europees Parlement.

**

De Commissie heeft haar standpunt over de amendementen van de Raad
uiteengezet in de "Mededeling van de Commissie over het standpunt van de
Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn 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
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grondgebied te beperken of te verbieden" (document COM(2014) 570 final) die
op 10 september 2014 werd toegezonden aan het Europees Parlement.
3.

DOEL VAN HET VOORSTEL
De Europese Unie (EU) heeft een omvattend rechtskader vastgesteld voor de
verlening van vergunningen voor uit genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)
bestaande of daarvan afgeleide producten. De vergunningsprocedure betreft het
gebruik van ggo's voor levensmiddelen en diervoeders, industriële verwerking en
teelt, en de daarvan afgeleide producten voor levensmiddelen en diervoeders.
Het vergunningensysteem van de Europese Unie beoogt het vermijden van
schadelijke effecten van ggo's op de gezondheid van mens en dier en op het milieu
alsook de totstandbrenging van een interne markt voor die producten. Twee
wetsteksten, namelijk Richtlijn 2001/18/EG betreffende de introductie van genetisch
gemodificeerde organismen in het milieu1 en Verordening (EG) nr. 1829/2003 inzake
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders2, voorzien in de verlening
van een vergunning voor ggo's vóór het in de handel brengen ervan. Beide teksten
stellen wetenschappelijk onderbouwde normen vast voor de beoordeling van
potentiële risico's voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu, alsook
etiketteringsvoorschriften. Bovendien bevat Verordening (EG) nr. 1830/20033
voorschriften inzake de traceerbaarheid en de etikettering van ggo's en de
traceerbaarheid van uit ggo's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders.
In maart 2009 heeft de Raad de voorstellen van de Commissie afgewezen om
Oostenrijk en Hongarije te verzoeken hun nationale vrijwaringsmaatregelen in te
trekken, omdat volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de
nodige wetenschappelijke onderbouwing overeenkomstig de wetgeving van de EU
ontbrak. Daarop verzocht een groep van 13 lidstaten4 de Commissie voorstellen op te
stellen om de lidstaten vrij te laten beslissen over de teelt van ggo's5.
Met het oog op het verenigen van een op wetenschappelijke gegevens gebaseerd
vergunningensysteem van de EU voor ggo’s met de vrijheid voor de lidstaten om te
beslissen of zij de teelt van ggo's op hun grondgebied willen toestaan, heeft de
Commissie in juli 2010 dit wetgevingsvoorstel aangenomen. Het verstrekt binnen het
rechtskader van de EU inzake ggo's een rechtsgrondslag om de lidstaten toe te staan
de ggo-teelt die op EU-niveau is toegelaten, op hun hele grondgebied of een deel
daarvan te beperken of te verbieden. Deze verboden of beperkingen moeten zijn
gebaseerd op andere redenen dan die welke onder de milieu- of
gezondheidsrisicobeoordeling uit hoofde van het vergunningensysteem van de EU
vallen.
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PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.
PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.
PB L 268 van 18.10.2003, blz. 24.
Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Oostenrijk, Polen en Slovenië.
De respectieve besprekingen vonden plaats tijdens de vergaderingen van de Raad op 2 maart, 23 maart
en 25 juni 2009.
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4.

ADVIES VAN DE COMMISSIE OVER
PARLEMENT IN TWEEDE LEZING

DE AMENDEMENTEN VAN HET

EUROPEES

Het Europees Parlement heeft in tweede lezing een geconsolideerde tekst
goedgekeurd die een aantal amendementen op de tekst van het standpunt van de
Raad in eerste lezing bevat. De tekst is het resultaat van onderhandelingen tussen het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie. De Commissie aanvaardt alle door
het Europees Parlement goedgekeurde amendementen.
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