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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) 2015/412 

frá 11. mars 2015 

um breytingu á tilskipun 2001/18/EB að því er varðar möguleika aðildarríkjanna til að takmarka eða 

banna ræktun erfðabreyttra lífvera á yfirráðasvæði sínu (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 114. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB (4) og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1829/2003 (5) 

er komið á heildstæðum lagaramma um leyfi fyrir erfðabreyttum lífverum sem gildir að öllu leyti um erfðabreyttar 

lífverur sem á að nota í ræktunarskyni í öllu Sambandinu sem fræ eða annað plöntufjölgunarefni (erfðabreyttar lífverur 

til ræktunar). 

2) Samkvæmt þessum lagaramma á að gera áhættumat á erfðabreyttum lífverum til ræktunar í hverju tilviki fyrir sig áður en 

leyft er að setja þær á markað í Sambandinu, í samræmi við II. viðauka við tilskipun 2001/18/EB, að teknu tilliti til beinna, 

óbeinna, tafarlausra og seinkaðra áhrifa sem og til uppsafnaðra langtímaáhrifa á heilbrigði manna og umhverfið. Þetta 

áhættumat veitir vísindalega ráðgjöf til upplýsingar í ákvarðanatökuferlinu og í kjölfarið er tekin ákvörðun um 

áhættustjórnun. Þessi málsmeðferð við leyfisveitingu miðar að því að tryggja öfluga vernd fyrir líf manna og heilbrigði, 

heilbrigði dýra og velferð, umhverfið og hagsmuni neytenda um leið og skilvirk starfsemi innri markaðarins er tryggð. 

Samræmd öflug vernd fyrir heilbrigði, umhverfi og neytendur ætti að nást og vera viðhaldið á öllu yfirráðasvæði 

Sambandsins. Alltaf ætti að taka tillit til varúðarreglunnar innan ramma tilskipunar 2001/18/EB og eftirfarandi framkvæmdar 

á henni. 

3) Samkvæmt niðurstöðum sem ráðið samþykkti 4. desember 2008 um erfðabreyttar lífverur (niðurstöður ráðsins 2008) er 

nauðsynlegt að leitast við að bæta framkvæmd lagarammans um leyfi fyrir erfðabreyttum lífverum. Í þessu samhengi 

ætti að uppfæra reglur um áhættumat reglulega, þegar þörf er á, til að taka tillit til stöðugrar þróunar á vísindaþekkingu 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 68, 13.3.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 321/2019 frá 

13. desember 2019 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 14, 5.3.2020, bls. 52. 

(1) Stjtíð. ESB C 54, 19.2.2011, bls. 51. 

(2) Stjtíð. ESB C 102, 2.4.2011, bls. 62. 

(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 5. júlí 2011 (Stjtíð. ESB C 33 E, 5.2.2013, bls. 350) og afstaða ráðsins eftir fyrstu umræðu frá 23. júlí 2014 

(Stjtíð. ESB C 349, 3.10.2014, bls. 1).Afstaða Evrópuþingsins frá 13. janúar 2015 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og 

ákvörðun ráðsins frá 2. mars 2015. 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB frá 12. mars 2001 um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á 

tilskipun ráðsins 90/220/EBE (Stjtíð. EB L 106, 17.4.2001, bls. 1). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1829/2003 frá 22. september 2003 um erfðabreytt matvæli og fóður (Stjtíð. ESB L 268, 

18.10.2003, bls. 1). 
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og greiningaraðferðum, einkum að því er varðar langvinn umhverfisáhrif af völdum erfðabreyttra nytjaplantna sem og 

hugsanleg áhrif þeirra á lífverur utan markhóps, eiginleika viðtökuumhverfis og landsvæða sem erfðabreyttar 

nytjaplöntur verða e.t.v. ræktaðar á og viðmiðanir og kröfur um mat á erfðabreyttum lífverum sem mynda varnarefni og 

erfðabreyttum lífverum með þol gegn illgresiseyðum. Því ætti að breyta viðaukunum við tilskipun 2001/18/EB til 

samræmis við það. 

4) Auk leyfis fyrir setningu á markað þurfa erfðabreytt yrki einnig að uppfylla kröfur í lögum Sambandsins um setningu fræja og 

plöntufjölgunarefnis á markað eins og m.a. er sett fram í tilskipunum ráðsins 66/401/EBE (1), 66/402/EBE (2), 68/193/EBE (3), 

98/56/EB (4), 1999/105/EB (5), 2002/53/EB (6), 2002/54/EB (7), 2002/55/EB (8), 2002/56/EB (9), 2002/57/EB (10) og 

2008/90/EB (11). Meðal þessara tilskipana innihalda tilskipanir 2002/53/EB og 2002/55/EB ákvæði sem heimila 

aðildarríkjunum að banna, við tilteknar, vel skilgreindar aðstæður, notkun á yrki á öllu yfirráðasvæði sínu eða hluta þess eða að 

mæla fyrir um viðeigandi skilyrði fyrir ræktun á yrki. 

5) Þegar búið er að leyfa erfðabreytta lífveru til ræktunar í samræmi við lagaramma Sambandsins um erfðabreyttar lífverur 

og hún uppfyllir, að því er varðar yrkið sem á að setja á markað, kröfurnar í lögum Sambandsins varðandi setningu fræja 

og plöntufjölgunarefna á markað er aðildarríkjum ekki heimilt að banna, takmarka eða hindra frjálst flæði hennar á 

yfirráðasvæði sínu nema samkvæmt þeim skilyrðum sem eru skilgreind í lögum Sambandsins. 

6) Reynslan hefur sýnt að ræktun erfðabreyttra lífvera er málefni sem nánar er fjallað um á vettvangi aðildarríkjanna. 

Málefni sem tengjast setningu á markað og innflutningi á erfðabreyttum lífverum ættu að falla áfram undir reglusetningu 

á vettvangi Sambandsins til að vernda innri markaðinn. Ræktun kann þó að krefjast meiri sveigjanleika í tilteknum 

tilvikum þar eð um er að ræða málefni með þýðingarmikið landsbundið, svæðisbundið og staðbundið umfang á 

grundvelli tengsla þess við landnotkun, staðbundna framleiðsluskipan í landbúnaði og vernd eða viðhald búsvæða, 

vistkerfa og landslags. Í samræmi við 2. mgr. 2. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins eiga aðildarríkin rétt á 

þeim möguleika að samþykkja lagalega bindandi gerðir sem takmarka eða banna ræktun á erfðabreyttum lífverum á 

yfirráðasvæði þeirra eftir að leyft hefur verið að setja slíkar erfðabreyttar lífverur á markað í Sambandinu. Þó ætti 

sameiginleg málsmeðferð við leyfisveitingu, einkum matsferlið sem er fyrst og fremst stjórnað af Matvælaöryggis-

stofnun Evrópu (hér á eftir nefnd Matvælaöryggisstofnunin), ekki að verða fyrir neikvæðum áhrifum af slíkum 

sveigjanleika. 

7) Í því skyni að takmarka eða banna ræktun erfðabreyttra lífvera gripu sum aðildarríkjanna áður fyrr til verndarákvæða og 

neyðarráðstafana skv. 23. gr. tilskipunar 2001/18/EB og 34. gr. reglugerðar (EB) nr. 1829/2003, eftir því hvað um var að 

ræða, vegna nýrra upplýsinga eða viðbótarupplýsinga, sem urðu tiltækar eftir dagsetningu samþykkis og höfðu áhrif á 

mat á umhverfisáhættu, eða vegna endurmats á fyrirliggjandi upplýsingum. Önnur aðildarríki hafa notfært sér 

málsmeðferð um tilkynningar, sem sett er fram í 5. og 6. mgr. 114. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, 

sem krefst þess að lagðar séu fram nýjar vísindalegar sannanir varðandi verndun umhverfisins eða vinnuumhverfisins. 

Auk þess hefur ákvarðanatökuferlið reynst einstaklega erfitt, að því er varðar ræktun erfðabreyttra lífvera, í ljósi 

áhyggna, sem látnar hafa verið í ljós á landsvísu, sem snerta ekki einungis málefni sem tengjast öryggi erfðabreyttra 

lífvera fyrir heilbrigði eða umhverfið. 

8) Að því er þetta varðar virðist rétt að veita aðildarríkjunum meiri sveigjanleika, í samræmi við nálægðarregluna, til að 

ákveða hvort þau vilji rækta erfðabreyttar lífverur á yfirráðasvæði sínu eða ekki, án þess að það hafi áhrif á áhættumatið 

í kerfi Sambandsins vegna leyfa fyrir erfðabreyttum lífverum, annaðhvort meðan á málsmeðferð við leyfisveitingu 

stendur eða þar á eftir, og óháð þeim ráðstöfunum sem aðildarríki, sem rækta erfðabreyttar lífverur, eiga rétt á að grípa 

til eða eru skyldug til að grípa til með beitingu tilskipunar 2001/18/EB til að forðast að aðrar afurðir innihaldi 

erfðabreyttar lífverur óviljandi. Ef aðildarríkjunum verður veittur þessi möguleiki er líklegt að það bæti ferli við veitingu 

  

(1) Tilskipun ráðsins 66/401/EBE frá 14. júní 1966 um markaðssetningu fóðurjurtafræja (Stjtíð. EB L 125, 11.7.1966, bls. 2298). 

(2) Tilskipun ráðsins 66/402/EBE frá 14. júní 1966 um markaðssetningu sáðkorns (Stjtíð. EB L 125, 11.7.1966, bls. 2309). 

(3) Tilskipun ráðsins 68/193/EBE frá 9. apríl 1968 um setningu efnis fyrir kynlausa fjölgun vínviðar á markað (Stjtíð. EB L 93, 17.4.1968, 

bls. 15). 

(4) Tilskipun ráðsins 98/56/EB frá 20. júlí 1998 um markaðssetningu á fjölgunarefni skrautjurta (Stjtíð. EB L 226, 13.8.1998, bls. 16). 

(5) Tilskipun ráðsins 1999/105/EB frá 22. desember 1999 um setningu fjölgunarefnis í skógrækt á markað (Stjtíð. EB L 11, 15.1.2000, 

bls. 17). 

(6) Tilskipun ráðsins 2002/53/EB frá 13. júní 2002 um sameiginlega skrá yfir yrki nytjaplantna í landbúnaði (Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, 

bls. 1). 

(7) Tilskipun ráðsins 2002/54/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu sykurrófufræs (Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 12). 

(8) Tilskipun ráðsins 2002/55/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu grænmetisfræs (Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 33). 

(9) Tilskipun ráðsins 2002/56/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu útsæðiskartaflna (Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 60). 

(10) Tilskipun ráðsins 2002/57/EB frá 13. júní 2002 um markaðssetningu olíu- og trefjaplöntufræs (Stjtíð. EB L 193, 20.7.2002, bls. 74). 

(11) Tilskipun ráðsins 2008/90/EB frá 29. september 2008 um markaðssetningu á fjölgunarefni aldintrjáa og aldintrjám til aldinræktunar (Stjtíð. 

ESB L 267, 8.10.2008, bls. 8). 
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leyfa fyrir erfðabreyttum lífverum og er um leið einnig líklegt til að tryggja neytendum, bændum og rekstraraðilum 

frelsi til að velja en varpar um leið skýrara ljósi á ræktun erfðabreyttra lífvera í Sambandinu fyrir hagsmunaaðila sem 

verða fyrir áhrifum. Þessi tilskipun ætti því að stuðla að snurðulausri starfsemi innri markaðarins. 

9) Í því skyni að tryggja að ræktun erfðabreyttra lífvera leiði ekki til þess að aðrar afurðir innihaldi þær óviljandi en virða 

um leið nálægðarregluna ætti að gefa sérstakan gaum að því að koma í veg fyrir hugsanlega smitun yfir landamæri frá 

aðildarríki, þar sem ræktun er heimil, yfir í aðliggjandi aðildarríki, þar sem hún er bönnuð, nema viðkomandi aðildarríki 

séu einhuga um að sérstök landfræðileg skilyrði geri það óþarft. 

10) Í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar frá 13. júlí 2010 (1) er að finna leiðbeiningar til aðildarríkjanna um þróun á 

samhliða ráðstöfunum, þ.m.t. á landamærasvæðum. Í tilmælunum eru aðildarríkin hvött til að starfa saman að því að 

framkvæma viðeigandi ráðstafanir á landamærum milli aðildarríkjanna til að forðast ófyrirséðar afleiðingar af smitun 

yfir landamæri. 

11) Meðan á málsmeðferð við leyfisveitingu vegna tiltekinnar erfðabreyttrar lífveru stendur ætti að veita aðildarríki þann 

möguleika að krefjast þess að landfræðilegt gildissvið tilkynningar eða umsóknar, sem er lögð fram í samræmi við  

C-hluta tilskipunar 2001/18/EB eða í samræmi við 5. og 17. gr. reglugerðar (EB) nr. 1829/2003, sé aðlagað þannig að 

allt yfirráðasvæði viðkomandi aðildarríkis eða hluti þess sé undanskilinn ræktun. Framkvæmdastjórnin ætti að greiða 

fyrir málsmeðferðinni með því að leggja kröfur aðildarríkisins tafarlaust fyrir tilkynnandann eða umsækjandann og 

tilkynnandinn eða umsækjandinn ætti að bregðast við þeirri kröfu innan tiltekins frests. 

12) Aðlaga ætti landfræðilegt gildissvið tilkynningarinnar eða umsóknarinnar til samræmis við það nema tilkynnandinn eða 

umsækjandinn staðfesti landfræðilegt gildissvið tilkynningar sinnar eða umsóknar innan tiltekins frests frá því að fram-

kvæmdastjórnin sendi honum kröfuna. Slík staðfesting er hins vegar með fyrirvara um valdsvið framkvæmdastjórnarinnar í 

samræmi við 19. gr. tilskipunar 2001/18/EB eða 7. og 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1829/2003, eftir atvikum, til að fram-

kvæma slíka aðlögun, eftir því sem við á, í ljósi mats á umhverfisáhættu sem Matvælaöryggisstofnunin annast. 

13) Þó að búist sé við að flestar takmarkanir eða bönn, sem eru samþykkt samkvæmt þessari tilskipun, komi til framkvæmda á stigi 

samþykkis eða leyfis eða endurnýjunar á því ætti auk þess að vera mögulegt fyrir aðildarríkin að samþykkja rökstuddar 

ráðstafanir til að takmarka eða banna ræktun erfðabreyttrar lífveru eða hóps erfðabreyttra lífvera, sem hafa verið leyfðar, sem 

eru skilgreindar eftir uppskeru eða einkenni, á öllu yfirráðasvæði sínu eða hluta þess á grundvelli ástæðna sem eru aðgreindar 

frá og koma til viðbótar þeim ástæðum sem lagt var mat á samkvæmt samræmdum reglum Sambandsins, þ.e. tilskipun 

2001/18/EB og reglugerð (EB) nr. 1829/2003, sem eru í samræmi við lög Sambandsins. Þessar ástæður geta tengst 

umhverfislegum stefnumarkmiðum eða markmiðum landbúnaðarstefnu eða öðrum knýjandi ástæðum, s.s. borgar- og 

byggðaskipulagi, landnotkun, félagslegum og hagrænum áhrifum, friðsamlegri sambúð og opinberri stefnu. Skírskota má til 

þessara ástæðna hverra um sig eða í samsetningu, með hliðsjón af sérstökum aðstæðum í aðildarríkinu, á landsvæðinu eða 

svæðinu þar sem þessar ráðstafanir munu gilda. 

14) Það verndarstig sem valið er í Sambandinu, að því er varðar heilbrigði manna eða dýra og vernd umhverfisins, gerir það 

kleift að gera samræmt vísindalegt mat í öllu Sambandinu og þessi tilskipun ætti ekki að breyta því ástandi. Til að 

forðast alla íhlutun á þeim valdheimildum sem áhættumatsaðilum og áhættustjórnendum eru veittar samkvæmt tilskipun 

2001/18/EB og reglugerð (EB) nr. 1829/2003 ætti aðildarríki því aðeins að nota ástæður, að því er tekur til 

umhverfisstefnumarkmiða sem varða áhrif, sem eru aðgreindar frá og koma til viðbótar mati á áhættu fyrir heilbrigði og 

umhverfi sem mat er lagt á í tengslum við málsmeðferð við leyfisveitingu, sem kveðið er á um í tilskipun 2001/18/EB 

og reglugerð (EB) nr. 1829/2003, s.s. viðhald og þróun ræktunaraðferða sem veita betri möguleika á að samræma 

framleiðslu og sjálfbærni vistkerfis eða viðhalda staðbundinni líffræðilegri fjölbreytni, þ.m.t. tiltekin búsvæði og 

vistkerfi, eða tilteknum þáttum í náttúru og landslagi sem og tilteknu hlutverki og starfsemi vistkerfis. 

15) Aðildarríkin ættu einnig að geta byggt ákvarðanir, sem þau samþykkja samkvæmt tilskipun 2001/18/EB, á grundvelli sem 

varðar félagsleg og hagræn áhrif sem gætu orðið til vegna ræktunar erfðabreyttra lífvera á yfirráðasvæði viðkomandi 

aðildarríkis. Í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar frá 13. júlí 2010 er fjallað um samhliða ráðstafanir en þó ættu aðildarríkin 

einnig að hafa þann möguleika að samþykkja ráðstafanir samkvæmt þessari tilskipun sem takmarka eða banna ræktun á 

leyfðum erfðabreyttum lífverum á öllu yfirráðasvæði aðildarríkisins eða hluta þess. Þessar ástæður geta tengst miklum 

  

(1) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 13. júlí 2010 um leiðbeiningar um þróun landsbundinna samhliða ráðstafana til að forðast að 

hefðbundin uppskera og lífræn uppskera innihaldi erfðabreyttar lífverur án ásetnings (Stjtíð. ESB C 200, 22.7.2010, bls. 1). 
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kostnaði, óframkvæmanleika eða ómöguleika við framkvæmd samhliða ráðstafana vegna sérstakra landfræðilegra skilyrða, s.s. 

lítilla eyja eða fjallasvæða, eða vegna þess að þörf er á að forðast að erfðabreyttar lífverur séu í öðrum afurðum, t.d. sértækum 

eða tilteknum afurðum. Framkvæmdastjórnin hefur enn fremur, eins og óskað var eftir í niðurstöðum ráðsins frá 2008, gefið 

Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um félagsleg og hagræn áhrif vegna ræktunar erfðabreyttra lífvera. Niðurstaða þeirrar skýrslu 

getur veitt aðildarríkjum, sem íhuga að taka ákvarðanir á grundvelli þessarar tilskipunar, mikilvægar upplýsingar. Ástæður sem 

varða markmið landbúnaðarstefnu geta falið í sér þörf til að vernda fjölbreytni í landbúnaðarframleiðslu og þörf til að tryggja 

hreinleika fræs og plöntufjölgunarefnis. Aðildarríkjum ætti einnig að vera heimilt að byggja ráðstafanir sínar á öðrum ástæðum 

sem geta tekið til landnotkunar, borgar- og byggðaskipulags eða annarra lögmætra þátta, þ.m.t. þátta sem varða 

menningarhefðir. 

16) Takmarkanir eða bönn sem eru samþykkt samkvæmt þessar tilskipun ættu að eiga við um ræktun á erfðabreyttu fræi og 

plöntufjölgunarefni sem slíkum eða í afurðum og um uppskeruafurðir þeirra en ekki um frjálst flæði og innflutning og 

ættu enn fremur að vera í samræmi við sáttmálana, einkum að því er varðar meginregluna um bann við mismunun á 

innlendum afurðum og öðrum afurðum, meðalhófsregluna og 34. gr., 36. gr. og 216. gr. (2. mgr.) sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins. 

17) Ráðstafanir, sem aðildarríkin samþykkja samkvæmt þessari tilskipun, ættu að falla undir grannskoðunar- og 

upplýsingamálsmeðferð á vettvangi Sambandsins. Með hliðsjón af grannskoðun og upplýsingum á vettvangi 

Sambandsins er ekki nauðsynlegt að kveða að auki á um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB (1). 

Aðildarríkin geta takmarkað eða bannað ræktun erfðabreyttra lífvera á öllu yfirráðasvæði sínu eða hluta þess, frá og með 

þeim degi sem leyfi Sambandsins tekur gildi og allan tímann meðan samþykkis- eða leyfistímabilið stendur yfir, að því 

tilskildu að tilgreint stöðvunartímabil, þar sem framkvæmdastjórninni var gefið tækifæri á að koma með athugasemdir 

um tillagðar ráðstafanir, sé liðið. Hlutaðeigandi aðildarríki ætti því að senda framkvæmdastjórninni drög að þessum 

ráðstöfunum a.m.k. 75 dögum áður en þær eru samþykktar, til að gefa framkvæmdastjórninni tækifæri til að koma með 

athugasemdir þar um, og ætti að láta hjá líða að samþykkja þessar ráðstafanir og koma þeim til framkvæmda á þessu 

tímabili. Þegar tilgreinda stöðvunartímabilið rennur út ætti aðildarríkið að geta samþykkt ráðstafanirnar, eins og þær 

voru lagðar til í upphafi eða breyttar til að taka tillit til athugasemda framkvæmdastjórnarinnar. 

18) Meðan á tilgreinda stöðvunartímabilinu stendur ætti leyfisumsækjandinn eða leyfishafinn, sem verður fyrir áhrifum af 

ráðstöfunum sem takmarka eða banna ræktun erfðabreyttra lífvera í aðildarríki, að forðast allar aðgerðir í tengslum við 

ræktun þessara erfðabreyttu lífvera í viðkomandi aðildarríki. 

19) Ákvarðanir aðildarríkjanna um að takmarka eða banna ræktun erfðabreyttra lífvera á öllu yfirráðasvæði sínu eða hluta 

þess ættu ekki að koma í veg fyrir að líftæknirannsóknir séu gerðar að því tilskildu að við framkvæmd slíkra rannsókna 

séu allar nauðsynlegar öryggisráðstafanir, sem varða það að vernda heilbrigði manna og dýra og umhverfið, hafðar í 

heiðri og að starfsemin grafi ekki undan því að ástæðurnar, sem takmörkunin eða bannið var innleitt vegna, séu virtar. 

Enn fremur ættu Matvælaöryggisstofnunin og aðildarríkin að miða að því að koma á víðfeðmu neti vísindastofnana sem 

eru fulltrúar allra vísindagreina, þ.m.t. þeirra sem varða vistfræðileg málefni, og ættu að starfa saman að því að tilgreina 

allan hugsanlegan skoðanaágreining milli vísindalegra álita snemma í ferlinu með það fyrir augum að leysa umdeilanleg 

vísindaleg málefni eða skýra þau. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin ættu að sjá til þess að nauðsynleg tilföng fyrir 

óháðar rannsóknir á hugsanlegum áhættum, sem skapast af sleppingu erfðabreyttra lífvera eða setningu þeirra á markað, 

séu tryggð og óháðir aðilar ættu að fá aðgang að öllu efni, sem skiptir máli, jafnframt því að hugverkaréttur sé tryggður. 

20) Miðað við mikilvægi rannsóknaniðurstaðna við ákvarðanatöku varðandi bann eða samþykki fyrir erfðabreyttum 

lífverum ætti Matvælaöryggisstofnunin að safna og greina niðurstöður úr rannsóknum sem varða áhættu eða hættu fyrir 

heilbrigði manna eða umhverfið af völdum erfðabreyttra lífvera og upplýsa áhættustjórnendur um alla aðsteðjandi 

áhættu. Gera ætti slíkar upplýsingar aðgengilegar fyrir almenning. 

21) Aðildarríki ætti að geta farið fram á það við lögbært yfirvald eða framkvæmdastjórnina að allt yfirráðasvæði þess eða hluti 

af því sé felldur aftur undir landfræðilegt gildissvið samþykkis eða leyfis sem það var áður útilokað frá. Í því tilviki ætti 

ekki að vera þörf á að áframsenda beiðnina til samþykkishafa eða leyfishafa og biðja um samþykki hans. Lögbært yfirvald, 

sem gaf út skriflegt samþykki, eða framkvæmdastjórnin, ætti samkvæmt tilskipun 2001/18/EB eða reglugerð (EB) 

nr. 1829/2003, eftir því sem við á, að breyta landfræðilegu gildissviði samþykkisins eða ákvörðunar um leyfi til samræmis 

við það.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og 

reglugerða sem og reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37). 
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22) Skrifleg samþykki eða ákvarðanir um leyfi, sem eru gefnar út eða samþykktar með landfræðilegu gildissviði sem 

takmarkast við tiltekin svæði eða ráðstafanir sem aðildarríkin samþykkja í samræmi við þessa tilskipun, sem takmarka 

eða banna ræktun erfðabreyttra lífvera, ættu ekki að koma í veg fyrir eða takmarka notkun annarra aðildarríkja á 

leyfðum erfðabreyttum lífverum. Auk þess ættu þessi tilskipun og landsráðstafanir, sem eru samþykktar samkvæmt 

henni, ekki að hafa áhrif á kröfur í lögum Sambandsins sem varða óviljandi tilvist og utanaðkomandi tilvist erfðabreyttra 

lífvera í tegundum fræja og plöntufjölgunarefnis, sem eru ekki erfðabreyttar, og ættu ekki að koma í veg fyrir ræktun 

yrkja sem eru í samræmi við þessar kröfur. 

23) Í reglugerð (EB) nr. 1829/2003 er kveðið á um að líta beri á tilvísanir í A- og D-hluta tilskipunar 2001/18/EB til 

erfðabreyttra lífvera sem eru leyfðar samkvæmt C-hluta þeirrar tilskipunar þannig að þær gildi jafnt um erfðabreyttar 

lífverur sem eru leyfðar samkvæmt þeirri reglugerð. Til samræmis við það ættu ráðstafanir, sem aðildarríkin samþykkja 

í samræmi við tilskipun 2001/18/EB, einnig að gilda um erfðabreyttar lífverur sem eru samþykktar í samræmi við 

reglugerð (EB) nr. 1829/2003. 

24) Þessi tilskipun er með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því er varðar frjálsa flutninga á hefðbundnu fræi, 

plöntufjölgunarefni og uppskeruafurðinni samkvæmt viðeigandi lögum Sambandsins og í samræmi við sáttmálann um 

starfshætti Evrópusambandsins. 

25) Til að tryggja öfluga neytendavernd ættu aðildarríkin og rekstraraðilar einnig að grípa til skilvirkra ráðstafana á sviði 

merkinga og upplýsinga samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1829/2003 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1830/2003 (1) til að tryggja gagnsæi með tilliti til þess hvort erfðabreyttar lífverur eru fyrir hendi í afurðum. 

26) Í því skyni að samræma markmið þessarar tilskipunar og lögmæta hagsmuni rekstraraðila með tilliti til erfðabreyttra lífvera, 

sem hafa verið leyfðar eða sem voru í því ferli að hljóta leyfi fyrir gildistöku þessarar tilskipunar, ætti að setja ákvæði um 

viðeigandi umbreytingarráðstafanir. Umbreytingarráðstafanir eru einnig rökstuddar með nauðsyn þess að forðast að skapa 

mögulega hættu á að samkeppni raskist með því að meðhöndla núverandi leyfishafa á annan hátt en umsækjendur sem 

sækja um leyfi í framtíðinni. Í þágu réttarvissu ætti tímabilið þegar samþykkja má slíkar umbreytingarráðstafanir að 

takmarkast við tímabil sem er strangt til tekið nauðsynlegt til að tryggja snurðulaus umskipti yfir í nýtt fyrirkomulag. Slíkar 

umbreytingarráðstafanir ættu því að gera aðildarríkjunum kleift að beita ákvæðum þessarar tilskipunar um afurðir, sem hafa 

hlotið leyfi eða sem voru í því ferli að hljóta leyfi áður en þessi tilskipun tók gildi, að því tilskildu að það hafi ekki áhrif á 

leyfðar tegundir af erfðabreyttu fræi og plöntufjölgunarefni sem þegar hefur verið plantað á lögmætan hátt. 

27) Ákvæðin, sem mælt er fyrir um í 26. gr. b og 26. gr. c í tilskipun 2001/18/EB, gilda með fyrirvara um 23. gr. sömu 

tilskipunar og 34. gr. reglugerðar (EB) nr. 1829/2003. 

28) Því ætti að breyta tilskipun 2001/18/EB til samræmis við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Tilskipun 2001/18/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í 26. gr. a bætist eftirfarandi málsgrein við: 

 „1a. Frá og með 3. apríl 2017 skulu aðildarríki, þar sem erfðabreyttar lífverur eru ræktaðar, gera viðeigandi ráðstafanir á 

landamærasvæðum á yfirráðasvæði sínu með það að markmiði að forðast hugsanlega smitun yfir landamæri yfir í 

aðliggjandi aðildarríki þar sem ræktun þessara erfðabreyttu lífvera er bönnuð nema slíkar ráðstafanir séu óþarfar í ljósi 

sérstakra landfræðilegra skilyrða. Senda skal framkvæmdastjórninni þessar ráðstafanir.“  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.1830/2003 frá 22. september 2003 um rekjanleika og merkingu erfðabreyttra lífvera og 

rekjanleika matvæla og fóðurvara, sem framleidd eru úr erfðabreyttum lífverum, og um breytingu á tilskipun 2001/18/EB (Stjtíð. ESB L 

268, 18.10.2003, bls. 24). 
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2) Eftirfarandi greinar bætist við: 

„26. gr. b 

Ræktun 

 1. Meðan á málsmeðferð við leyfisveitingu vegna tiltekinnar erfðabreyttrar lífveru stendur eða meðan á endurnýjun samþykkis 

eða leyfis stendur er aðildarríki heimilt að krefjast þess að landfræðilegt gildissvið skriflegs samþykkis eða leyfis sé aðlagað þannig 

að allt yfirráðasvæði viðkomandi aðildarríkis eða hluti þess sé undanskilinn ræktun. Sú krafa skal send framkvæmdastjórninni í 

síðasta lagi 45 dögum frá þeim degi sem matsskýrslunni, skv. 14. gr. (2. mgr.) þessarar tilskipunar, er dreift eða frá móttöku álits 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu skv. 6. gr. (6. mgr.) og 18. gr. (6. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 1829/2003. Framkvæmdastjórnin 

skal tafarlaust leggja kröfu aðildarríkisins fyrir tilkynnandann eða umsækjandann og önnur aðildarríki. Framkvæmdastjórnin skal 

gera kröfuna aðgengilega öllum á rafrænan hátt. 

 2. Innan 30 daga frá framlagningu framkvæmdastjórnarinnar á kröfunni er tilkynnanda eða umsækjanda heimilt að 

aðlaga eða staðfesta landfræðilegt gildissvið upphaflegrar tilkynningar sinnar eða umsóknar. 

 Ef staðfesting er ekki fyrir hendi skal aðlögun á landfræðilegu gildissviði tilkynningarinnar eða umsóknarinnar komið á í 

skriflegu samþykki, sem er gefið út samkvæmt þessari tilskipun, og, eftir atvikum, í ákvörðun sem er gefin út í samræmi við 

19. gr. þessarar tilskipunar sem og í ákvörðun um leyfi sem er samþykkt skv. 7. og 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1829/2003. 

 Skriflega samþykkið, sem er gefið út samkvæmt þessari tilskipun og, eftir atvikum, ákvörðun sem er gefin út í samræmi við 

19. gr. þessarar tilskipunar sem og ákvörðun um leyfi sem er samþykkt skv. 7. og 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1829/2003, 

skal síðan gefið út á grundvelli aðlagaða landfræðilega gildissviðsins í tilkynningunni eða umsókninni. 

 Ef krafa, í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar, er send framkvæmdastjórninni eftir þann dag sem matsskýrslunni er dreift 

skv. 14. gr. (2. mgr.) þessarar tilskipunar eða eftir móttöku á áliti Matvælaöryggisstofnunar Evrópu skv. 6. gr. (6. mgr.) og 

18. gr. (6. mgr.) reglugerðar (EB) nr. 1829/2003, skulu tímamörkin, sem sett eru fram í 15. gr. þessarar tilskipunar til að 

gefa út skriflegt samþykki eða, eftir atvikum, í 7. og 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1829/2003 til að leggja drög að ákvörðun, 

sem á að taka, fyrir framkvæmdastjórnina, framlengd um eitt 15 daga tímabil án tillits til fjölda aðildarríkja sem leggja 

slíkar kröfur fram. 

 3. Ef engin krafa var lögð fram skv. 1. mgr. þessarar greinar eða ef tilkynnandinn eða umsækjandinn hefur staðfest 

landfræðilegt gildissvið upphaflegrar tilkynningar sinnar eða umsóknar er aðildarríki heimilt að samþykkja ráðstafanir sem 

takmarka eða banna ræktun erfðabreyttrar lífveru eða hóps erfðabreyttra lífvera, sem eru skilgreindar eftir uppskeru eða einkenni, á 

öllu yfirráðasvæði sínu eða hluta þess, sem hafa verið leyfðar í samræmi við C-hluta þessarar tilskipunar eða í samræmi við 

reglugerð (EB) nr. 1829/2003, að því tilskildu að slíkar ráðstafanir séu í samræmi við lög Sambandsins, rökstuddar, hlutfallslegar 

og án mismununar og þar að auki byggðar á knýjandi ástæðum, s.s. í tengslum við: 

a) umhverfisstefnumarkmið, 

b) borgar- og byggðaskipulag, 

c) landnotkun, 

d) félagsleg og hagræn áhrif, 

e) að forðast tilvist erfðabreyttra lífvera í öðrum afurðum, með fyrirvara um 26. gr. a, 

f) markmið landbúnaðarstefnu, 

g) opinbera stefnu. 

 Skírskota má til þessara ástæðna hverra um sig eða í samsetningu, að undanskilinni ástæðunni sem sett er fram í g-lið sem ekki 

er hægt að nota sjálfstætt, með hliðsjón af sérstökum aðstæðum í aðildarríkinu, á landsvæðinu eða svæðinu þar sem þessar 

ráðstafanir munu gilda en þær skulu ekki undir neinum kringumstæðum brjóta í bága við mat á umhverfisáhættu sem er unnið 

samkvæmt þessari tilskipun eða reglugerð (EB) nr. 1829/2003.  
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 4. Aðildarríki, sem ætlar sér að samþykkja ráðstafanir skv. 3. mgr. þessarar greinar, skal fyrst senda framkvæmdastjórninni 

drög af þessum ráðstöfunum og tilsvarandi ástæðum sem skírskotað er til. Þessi sending má eiga sér stað áður en málsmeðferð 

við leyfisveitingu vegna erfðabreyttra lífvera samkvæmt C-lið þessarar tilskipunar eða samkvæmt reglugerð (EB) 

nr. 1829/2003 er lokið. Á 75 daga tímabili sem hefst frá dagsetningu slíkrar sendingar: 

a) skal hlutaðeigandi aðildarríki láta hjá líða að samþykkja þessar ráðstafanir og koma þeim til framkvæmda, 

b) skal hlutaðeigandi aðildarríki tryggja að rekstraraðilar láti hjá líða að planta viðkomandi erfðabreyttri lífveru eða 

lífverum og 

c) er framkvæmdastjórninni heimilt að gera allar þær athugasemdir sem hún telur við hæfi. 

 Þegar 75 daga tímabilinu, sem um getur í fyrstu undirgrein, lýkur er hlutaðeigandi aðildarríki heimilt, allan tímann meðan 

samþykkis- eða leyfistímabilið stendur yfir og frá og með þeim degi sem leyfi Sambandsins tekur gildi, að samþykkja 

ráðstafanirnar, annaðhvort í því formi sem þær voru upphaflega lagðar til eða breyttar til að taka tillit til hvers kyns 

athugasemda, sem ekki eru bindandi, sem bárust frá framkvæmdastjórninni. Þessar ráðstafanir skal tafarlaust senda 

framkvæmdastjórninni, öðrum aðildarríkjum og leyfishafa. 

 Aðildarríkin skulu gera allar slíkar ráðstafanir aðgengilegar öllum hlutaðeigandi rekstraraðilum, þ.m.t. ræktendum. 

 5. Ef aðildarríki óskar eftir því að allt yfirráðasvæði þess eða hluti af því verði felldur aftur undir landfræðilegt 

gildissvið samþykkis eða leyfis sem það var áður tekið undan skv. 2. mgr. getur aðildarríkið lagt beiðni þess efnis fyrir 

lögbæra yfirvaldið, sem gaf út skriflega leyfið samkvæmt þessari tilskipun, eða fyrir framkvæmdastjórnina ef erfðabreytta 

lífveran var leyfð samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1829/2003. Lögbæra yfirvaldið, sem gaf út skriflegt samþykki, eða 

framkvæmdastjórnin, eftir því sem við á, skal breyta landfræðilegu gildissviði samþykkis eða ákvörðunar um leyfi til 

samræmis við það. 

 6. Í þeim tilgangi að aðlaga landfræðilegt gildissvið samþykkis eða leyfis fyrir erfðabreyttri lífveru skv. 5. mgr.: 

a) að því er varðar erfðabreytta lífveru sem hefur verið leyfð samkvæmt þessari tilskipun: lögbært yfirvald sem gaf út 

skriflegt leyfi skal breyta landfræðilegu gildissviði samþykkisins til samræmis við það og upplýsa framkvæmdastjórnina, 

aðildarríkin og leyfishafann um leið og þessu er lokið, 

b) að því er varðar erfðabreytta lífveru sem hefur verið leyfð samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1829/2003: framkvæmdastjórnin 

skal breyta ákvörðun um leyfi til samræmis við það án þess að beita málsmeðferðinni sem sett er fram í 2. mgr. 35. gr. 

reglugerðarinnar. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin og leyfishafann til samræmis við það. 

 7. Ef aðildarríki hefur afturkallað ráðstafanir sem gripið var til skv. 3. og 4. mgr. skal það tilkynna fram-

kvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum um það án tafar. 

 8. Ráðstafanir, sem eru samþykktar samkvæmt þessari grein, skulu ekki hafa áhrif á frjálst flæði leyfðra erfðabreyttra 

lífvera sem afurða eða í afurðum. 

26. gr. c 

Umbreytingarráðstafanir 

 1. Aðildarríki er heimilt, frá 2. apríl 2015 til 3. október 2015, að krefjast þess að landfræðilegt gildissvið tilkynningar 

eða umsóknar, sem lögð er fram, eða leyfis, sem er veitt samkvæmt þessari tilskipun eða reglugerð nr. 1829/2003 fyrir 

2. apríl 2015, sé aðlagað. Framkvæmdastjórnin skal tafarlaust leggja kröfu aðildarríkisins fyrir tilkynnandann eða 

umsækjandann og önnur aðildarríki. 

 2. Ef tilkynning eða umsókn bíður afgreiðslu og tilkynnandi eða umsækjandi hefur ekki staðfest landfræðilegt gildissvið 

upphaflegrar tilkynningar sinnar eða umsóknar innan 30 daga frá sendingu kröfunnar sem um getur í 1. mgr. þessarar 

greinar skal aðlaga landfræðilegt gildissvið tilkynningarinnar eða umsóknarinnar til samræmis við það. Skriflega 

samþykkið, sem er gefið út samkvæmt þessari tilskipun og, eftir atvikum, ákvörðun sem er gefin út í samræmi við 19. gr. 

þessarar tilskipunar sem og ákvörðun um leyfi sem er samþykkt skv. 7. og 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1829/2003, skal 

síðan gefið út á grundvelli aðlagaða landfræðilega gildissviðsins í tilkynningunni eða umsókninni. 
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 3. Ef leyfi hefur þegar verið veitt og leyfishafi hefur ekki staðfest landfræðilegt gildissvið leyfisins innan 30 daga frá 

sendingu kröfunnar sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar skal breyta leyfinu til samræmis við það. Að því er skriflegt 

samþykki samkvæmt þessari tilskipun varðar skal lögbært yfirvald breyta landfræðilegu gildissviði samþykkisins til samræmis 

við það og upplýsa framkvæmdastjórnina, aðildarríkin og leyfishafann um leið og þessu er lokið. Að því er varðar leyfi 

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1829/2003 skal framkvæmdastjórnin breyta ákvörðun um leyfi til samræmis við það án þess að 

beita málsmeðferðinni sem sett er fram í 2. mgr. 35. gr. reglugerðarinnar. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin og 

leyfishafann til samræmis við það. 

 4. Ef engin krafa var gerð skv. 1. mgr. þessarar greinar eða ef tilkynnandi eða umsækjandi eða, eftir atvikum, leyfishafi 

hefur staðfest landfræðilegt gildissvið upphaflegrar umsóknar sinnar eða, eftir atvikum, leyfis, skulu 3. til 8. mgr. í 26. gr. 

b. gilda að breyttu breytanda. 

 5. Þessi grein er með fyrirvara um ræktun á hvers kyns leyfðum erfðabreyttum fræjum og plöntufjölgunarefnum sem var 

plantað á lögmætan hátt áður en ræktun erfðabreyttu lífverunnar var takmörkuð eða bönnuð í aðildarríkinu. 

 6. Ráðstafanir, sem eru samþykktar samkvæmt þessari grein, skulu ekki hafa áhrif á frjálst flæði leyfðra erfðabreyttra 

lífvera sem afurða eða í afurðum.“ 

2. gr. 

Eigi síðar en 3. apríl 2019 skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið varðandi notkun aðildarríkjanna 

á þessari tilskipun, þ.m.t. skilvirkni ákvæðanna sem gera aðildarríkjum kleift að takmarka eða banna ræktun erfðabreyttra 

lífvera á öllu yfirráðasvæði sínu eða hluta þess og auðvelda snurðulausa starfsemi innri markaðarins. Þessari skýrslu mega 

fylgja allar þær tillögur að nýrri löggjöf sem framkvæmdastjórnin telur við hæfi. 

Eigi síðar en sama dag og um getur í fyrstu málsgrein skal framkvæmdastjórnin einnig gefa Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu 

um raunverulegar úrbætur á umhverfisspjöllum, sem gætu orðið vegna ræktunar erfðabreyttra lífvera, á grundvelli upplýsinga 

sem gerðar voru aðgengilegar fyrir framkvæmdastjórnina skv. 20. og 31. gr. tilskipunar 2001/18/EB og 9. og 21. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1829/2003. 

3. gr. 

Eigi síðar en 3. apríl 2017 skal framkvæmdastjórnin uppfæra viðaukana við tilskipun 2001/18/EB í samræmi við 27. gr. 

tilskipunarinnar að því er varðar mat á umhverfisáhættu með það fyrir augum að fella inn í og byggja ofan á betrumbættar 

leiðbeiningar Matvælaöryggisstofnunarinnar frá 2010 um mat á umhverfisáhættu af völdum erfðabreyttra plantna. 

4. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 11. mars 2015. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, 

M. SCHULZ 

forseti. 

Fyrir hönd ráðsins, 

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

forseti. 

 __________  


