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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/412 

av 11. mars 2015 

om endring av direktiv 2001/18/EF med hensyn til medlemsstatenes mulighet til å begrense eller forby 

dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) på sitt territorium(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosedyren(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF(4) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003(5) 

ble det etablert en omfattende rettslig ramme for godkjenning av genmodifiserte organismer (GMO-er) som fullt ut får 

anvendelse på GMO-er som skal benyttes for dyrkingsformål i hele Unionen, som frø eller annet planteformerings-

materiale («GMO-er beregnet på dyrking»). 

2) I henhold til nevnte rettslige ramme skal det i samsvar med vedlegg II til direktiv 2001/18/EF foretas en risikovurdering 

av alle GMO-er for dyrkingsformål før de kan godkjennes og bringes i omsetning i Unionen i samsvar med vedlegg II til 

direktiv 2001/18/EF, idet det tas hensyn til direkte, indirekte, umiddelbare og forsinkede virkninger samt kumulative 

langtidsvirkninger på menneskers helse og miljøet. Risikovurderingen omfatter vitenskapelige anbefalinger til støtte 

under beslutningsprosessen og etterfølges av en risikohåndteringsbeslutning. Formålet med denne framgangsmåten for 

godkjenning er å sikre et høyt vernenivå for menneskers liv og helse, dyrs helse og velferd, miljøet og 

forbrukerinteresser samtidig som det indre marked fungerer tilfredsstillende. Et ensartet høyt nivå for vern av helse, 

miljø og forbrukere bør oppnås og opprettholdes på hele Unionens territorium. Føre-var-prinsippet bør alltid tas i 

betraktning innenfor rammen av direktiv 2001/18/EF og den etterfølgende gjennomføringen av direktivet. 

3) I henhold til Rådets konklusjoner av 4. desember 2008 om genmodifiserte organismer («Rådets konklusjoner fra 2008») 

må gjennomføringen av den rettslige rammen for godkjenning av GMO-er søkes forbedret. I denne sammenheng bør 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 13.3.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 321/2019 av  
13. desember 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 14 av 5.3.2020, s. 87. 

(1) EUT C 54 av 19.2.2011, s. 51. 

(2) EUT C 104 av 2.4.2011, s. 62. 

(3) Europaparlamentets holdning av 5. juli 2011 (EUT C 33 E av 5.2.2013, s. 350) og Rådets holdning ved første behandling av 23. juli 2014 

(EUT C 349 av 3.10.2014, s. 1). Europaparlamentets holdning av 13. januar 2015 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av  

2. mars 2015. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/220/EØF (EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1829/2003 av 22. september 2003 om genmodifiserte næringsmidler og fôr (EUT L 268 av 

18.10.2003, s. 1). 
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reglene for risikovurdering derfor om nødvendig ajourføres regelmessig for å ta hensyn til den kontinuerlige utviklingen 

innenfor vitenskapelig kunnskap og analysemetoder, særlig når det gjelder de langtids miljøvirkningene av 

genmodifiserte vekster og deres potensielle virkninger på organismer utenfor målgruppen, mottakermiljøenes 

kjennetegn og de geografiske områdene de kan dyrkes i, samt kriteriene og kravene for vurdering av GMO-er som 

brukes i framstillingen av pesticider, og GMO-er som er tolerante for ugressmidler. Vedleggene til direktiv 2001/18/EF 

bør derfor endres. 

4) Genmodifiserte sorter må godkjennes før de kan bringes i omsetning, og dessuten må de oppfylle unionsrettens krav til 

markedsføring av frø og planteformeringsmateriale som fastsatt særlig i rådsdirektiv 66/401/EØF(1), 66/402/EØF(2), 

68/193/EØF(3), 98/56/EF(4), 1999/105/EF(5), 2002/53/EF(6), 2002/54/EF(7), 2002/55/EF(8), 2002/56/EF(9), 

2002/57/EF(10) og 2008/90/EF(11). Av disse direktivene inneholder direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF bestemmelser 

som tillater medlemsstatene, på visse klart definerte vilkår, å forby bruk av en sort på hele eller deler av sitt territorium, 

eller fastsette hensiktsmessige vilkår for dyrking av en sort. 

5) Når en GMO er godkjent for dyrking i samsvar med Unionens rettslige ramme for GMO-er, og sorten som skal bringes i 

omsetning, oppfyller unionsrettens krav til markedsføring av frø og planteformeringsmateriale, kan ikke medlemsstatene 

forby, begrense eller hindre fri omsetning av den på sitt territorium, unntatt på de vilkår som er fastsatt i unionsretten. 

6) Erfaringen har vist at spørsmålet om dyrking av GMO-er behandles grundigst på medlemsstatsplan. Spørsmål knyttet til 

omsetning og import av GMO-er bør fortsatt reguleres på unionsplan for å opprettholde det indre marked. I noen tilfeller 

kan det imidlertid oppstå et behov for større fleksibilitet ettersom dyrking har stor nasjonal, regional og lokal betydning 

på grunn av sammenhengen med arealbruk, lokale landbruksstrukturer og vern eller bevaring av habitater, økosystemer 

og landskaper. I henhold til artikkel 2 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) har medlemsstatene 

mulighet til å vedta rettslig bindende rettsakter som begrenser eller forbyr dyrking av GMO-er på sitt territorium, etter at 

det er gitt tillatelse til å bringe slike GMO-er i omsetning i Unionen. En slik fleksibilitet bør imidlertid ikke ha negativ 

innvirkning på den felles framgangsmåten for godkjenning, særlig vurderingsprosessen som hovedsakelig utføres av 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten»). 

7) Tidligere benyttet noen medlemstater beskyttelsesklausulene og nødtiltakene i henhold til artikkel 23 i direktiv 

2001/18/EF og artikkel 34 i forordning (EF) nr. 1829/2003 for å begrense eller forby dyrking av GMO-er, som følge av 

at enten nye eller supplerende opplysninger som berører miljørisikovurderingen, ble gjort tilgjengelige etter at 

godkjenning var gitt, eller som følge av revurdering av eksisterende opplysninger. Andre medlemsstater har benyttet 

framgangsmåten for melding fastsatt i artikkel 114 nr. 5 og 6 i TEUV, som krever at det framlegges nye vitenskapelige 

bevis med hensyn til miljøvern eller vern av arbeidsmiljøet. Beslutningsprosessen har dessuten vist seg å være særlig 

vanskelig når det gjelder dyrkingen av GMO-er, ettersom bekymringene som har blitt uttrykt på nasjonalt plan, ikke 

begrenser seg til spørsmål som gjelder GMO-ers sikkerhet for helse og miljø. 

8) På denne bakgrunn er det hensiktsmessig at medlemsstatene gis større fleksibilitet, i samsvar med nærhetsprinsippet, til 

å velge om de ønsker å dyrke GMO-er på sitt territorium, uten at det berører risikovurderingen fastsatt innenfor 

ordningen for EU-godkjenninger av GMO-er, enten under framgangsmåten for godkjenning eller senere, og uavhengig 

av de tiltak som medlemsstater som dyrker GMO-er, kan eller er forpliktet til å treffe ved anvendelse av direktiv 

2001/18/EF for å hindre utilsiktet forekomst av GMO-er i andre produkter. Ved å gi medlemsstatene denne muligheten 

  

(1) Rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster (EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298). 

(2) Rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av såkorn (EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309). 

(3) Rådsdirektiv 68/193/EØF av 9. april 1968 om markedsføring av vinstokkmateriale for vegetativ formering (EFT L 93 av 17.4.1968, s. 15). 

(4) Rådsdirektiv 98/56/EF av 20. juli 1998 om å bringe formeringsmateriale av prydplanter i omsetning (EFT L 226 av 13.8.1998, s. 16). 

(5) Rådsdirektiv 1999/105/EF av 22. desember 1999 om markedsføring av foryngelsesmateriale for skog (EFT L 11 av 15.1.2000, s. 17). 

(6) Rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1). 

(7) Rådsdirektiv 2002/54/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av betefrø (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 12). 

(8) Rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av grønnsakfrø (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 33). 

(9) Rådsdirektiv 2002/56/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av settepoteter (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 60). 

(10) Rådsdirektiv 2002/57/EF av 13. juni 2002 om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster (EFT L 193 av 20.7.2002, s. 74). 

(11) Rådsdirektiv 2008/90/EF av 29. september 2008 om å bringe formeringsmateriale av fruktplanter og fruktplanter til fruktproduksjon i 

omsetning (EUT L 267 av 8.10.2008, s. 8). 
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vil framgangsmåten for godkjenning for GMO-er sannsynligvis forbedres, samtidig som forbrukere, gårdbrukere og 

andre aktører sikres valgfrihet og berørte parter større klarhet når det gjelder dyrking av GMO-er i Unionen. Dette 

direktiv bør derfor legge til rette for at det indre marked fungerer tilfredsstillende. 

9) For å hindre utilsiktet forekomst av GMO-er i andre produkter som følge av dyrking av GMO-er og, idet 

nærhetsprinsippet overholdes, bør særlig oppmerksomhet rettes mot forebygging av eventuell grensekryssende 

forurensning fra en medlemsstat som tillater dyrking, til nabomedlemsstater som forbyr dyrking, med mindre de berørte 

medlemsstatene er enige om at særlige geografiske forhold gjør dette unødvendig. 

10) Ved kommisjonsrekommandasjon av 13. juli 2010(1) gis medlemsstatene veiledning om utvikling av sameksistenstiltak, 

herunder i grenseområder. I rekommandasjonen oppfordres medlemsstatene til å samarbeide med hverandre for å treffe 

egnede tiltak ved medlemsstatenes grenser for å hindre utilsiktede følger av grensekryssende forurensning. 

11) Under framgangsmåten for godkjenning av en bestemt GMO bør en medlemsstat gis mulighet til å kreve at det 

geografiske virkeområdet for en melding/søknad inngitt i samsvar med del C i direktiv 2001/18/EF eller artikkel 5 og 17 

i forordning (EF) nr. 1829/2003, tilpasses slik at hele eller deler av territoriet til denne medlemsstaten skal utelukkes fra 

dyrking. Kommisjonen bør lette framgangsmåten ved uten opphold å forelegge medlemsstatens krav for 

melderen/søkeren, som bør svare på kravet innen en fastsatt frist. 

12) Det geografiske virkeområdet for meldingen/søknaden bør tilpasses i samsvar med dette, med mindre melderen/søkeren 

bekrefter det geografiske virkeområdet for sin melding/søknad innen en fastsatt frist fra Kommisjonen underrettelse om 

kravet. En slik bekreftelse berører imidlertid ikke Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 19 i direktiv 

2001/18/EF eller artikkel 7 og 19 i forordning (EF) nr. 1829/2003 til, ved behov, å foreta en slik tilpasning på bakgrunn 

av miljørisikovurderingen utført av Myndigheten. 

13) Selv om det forventes at de fleste begrensninger eller forbud som vedtas i henhold til dette direktiv, gjennomføres på 

tillatelses-/godkjenningstrinnet eller fornyelsestrinnet, bør medlemsstatene også kunne treffe begrunnede tiltak som 

begrenser eller forbyr dyrking av en GMO på hele eller deler av deres territorium, eller av en gruppe av GMO-er 

bestemt ut fra avling eller egenskap, etter at de er godkjent, av andre grunner enn dem som er vurdert i samsvar med de 

harmoniserte unionsreglene, det vil si direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) nr. 1829/2003, som er i samsvar med 

unionsretten, og som utfyller dem. Disse begrunnelsene kan være knyttet til miljøpolitiske eller landbrukspolitiske mål 

eller andre tvingende grunner, for eksempel by- og regionplanlegging, arealbruk, sosioøkonomiske virkninger, 

sameksistens og offentlig orden. Begrunnelsene kan påberopes enkeltvis eller i kombinasjon, ut fra de særlige 

omstendighetene i den medlemsstat, region eller det område tiltakene skal gjelde. 

14) Det nivå for vern av menneskers eller dyrs helse og miljøet som er fastsatt i Unionen, muliggjør en ensartet 

vitenskapelig vurdering i hele Unionen, og dette direktiv bør ikke endre på dette. For å unngå inngrep i myndigheten 

tildelt de ansvarlige for henholdsvis risikovurderingen og risikostyringen i henhold til direktiv 2001/18/EF og 

forordning (EF) nr. 1829/2003 bør begrunnelsene for medlemsstatenes miljøpolitiske mål med hensyn til virkninger, 

være andre enn og komme i tillegg til vurderingen av risikoen for helse og miljø som foretas innenfor rammen av 

framgangsmåtene for godkjenning fastsatt i direktiv 2001/18/EF og forordning (EF) nr. 1829/2003, for eksempel 

opprettholdelse og utvikling av landbrukspraksis som gir bedre mulighet for å forene produksjon med et bærekraftig 

økosystem, eller bevaring av biologisk mangfold på lokalt plan, herunder visse habitater og økosystemer eller visse 

typer særtrekk ved naturen og landskapet samt bestemte økosystemfunksjoner og -tjenester. 

15) Medlemsstatene bør også kunne begrunne beslutningene de treffer i henhold til direktiv 2001/18/EF ut fra 

sosioøkonomiske virkninger som kan oppstå som følge av dyrking av en GMO på territoriet til vedkommende 

medlemsstat. Selv om sameksistenstiltak er blitt drøftet i kommisjonsrekommandasjonen av 13. juli 2010, bør 

medlemsstatene også kunne treffe tiltak som begrenser eller forbyr dyrking av godkjente GMO-er på hele eller deler av 

sitt territorium i henhold til dette direktiv. Grunnene kan være knyttet til at gjennomføringen av sameksistenstiltak er 

kostbar, upraktisk eller umulig som følge av særlige geografiske forhold, for eksempel små øyer eller fjellområder, eller 

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon av 13. juli 2010 om retningslinjer for utarbeiding av nasjonale sameksistenstiltak for å hindre utilsiktet 

forekomst av GMO-er i konvensjonelle og økologiske avlinger (EUT C 200 av 22.7.2010, s. 1). 



22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/1377 

 

 

behovet for å unngå forekomst av GMO-er i andre produkter, for eksempel særlige eller bestemte produkter. 

Kommisjonen har dessuten, som anmodet i Rådets konklusjoner fra 2008, framlagt for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport om de sosioøkonomiske virkningene av dyrking av GMO-er. Rapportens konklusjoner kan gi verdifulle 

opplysninger til medlemsstater som vurderer å treffe beslutninger på grunnlag av dette direktiv. Begrunnelser knyttet til 

landbrukspolitiske mål kan omfatte behovet for å beskytte landbruksproduksjonens mangfold og å sikre frøenes og 

planteformeringsmaterialets renhet. Medlemsstatene bør også ha mulighet til å basere sine tiltak på forhold som kan 

gjelde arealbruk, by- og regionplanlegging eller andre berettigede faktorer, herunder faktorer knyttet til kulturelle 

tradisjoner. 

16) Begrensningene eller forbudene som vedtas i henhold til dette direktiv, bør gjelde dyrking, ikke fri omsetning og import 

av genmodifisert frø og planteformeringsmateriale som utgjør eller inngår i produkter, og høstede produkter av slike, og 

bør videre være i samsvar med traktatene, særlig med hensyn til prinsippet om likebehandling av innenlandske og 

utenlandske produkter, forholdsmessighetsprinsippet og EUV-traktatens artikkel 34, artikkel 36 og artikkel 216 nr. 2 . 

17) Medlemsstatenes tiltak som treffes i henhold til dette direktiv, bør være underlagt en kontroll- og informasjonsprosedyre 

på unionsplan. Med tanke på omfanget av kontroll og informasjon i denne prosedyren på Unionsplan er det ikke 

nødvendig å i tillegg anvende europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(1). Medlemsstatene kan begrense eller forby 

dyrking av GMO-er på hele eller deler av sitt territorium fra ikrafttredelsesdatoen for EU-godkjenningen og så lenge 

tillatelsen/godkjenningen er gyldig, forutsatt at en fastsatt stillstandsperiode, der Kommisjonen har hatt mulighet til å 

uttale seg om de foreslåtte tiltakene, er utløpt. Vedkommende medlemsstat bør derfor oversende Kommisjonen et utkast 

til disse tiltakene minst 75 dager før de vedtas, slik at Kommisjonen får mulighet til å uttale seg om utkastet, og i dette 

tidsrommet bør medlemsstaten avstå fra å vedta og gjennomføre tiltakene. Ved utløpet av den fastsatte 

stillstandsperioden bør medlemsstaten kunne vedta tiltakene i sin opprinnelige foreslåtte form, eller i endret form for å ta 

hensyn til Kommisjonens synspunkter. 

18) Under den fastsatte stillstandsperioden bør søkeren/innehaveren av godkjenningen som ville bli berørt av tiltak som 

begrenser eller forbyr dyrking av en GMO i en medlemsstat, avstå fra all virksomhet knyttet til dyrking av denne GMO-

en i vedkommende medlemsstat. 

19) Medlemsstatenes beslutninger om å begrense eller forby dyrking av GMO-er på hele eller deler av sitt territorium bør 

ikke være til hinder for forskning innenfor bioteknologi, forutsatt at alle nødvendige sikkerhetstiltak med hensyn til 

menneskers og dyrs helse og miljøvern overholdes, samt at slik aktivitet ikke undergraver respekten for årsakene som 

ligger til grunn for begrensningen eller forbudet. Videre bør Myndigheten og medlemsstatene ha som mål å etablere et 

omfattende nettverk av vitenskapelige organisasjoner som representerer alle vitenskapsgrener, herunder de som gjelder 

økologiske spørsmål, og de bør samarbeide slik at eventuelle avvik i vitenskapelige uttalelser identifiseres på et tidlig 

tidspunkt med sikte på å løse eller klargjøre omstridte vitenskapelige spørsmål. Kommisjonen og medlemsstatene bør 

sikre at det finnes tilstrekkelig ressurser til uavhengig forskning på potensielle risikoer som følge av at GMO-er settes ut 

eller av at de bringes i omsetning, og at uavhengige forskere får tilgang til alt relevant materiale samtidig som 

immaterialrettigheter respekteres. 

20) Med tanke på betydningen av vitenskapelige dokumentasjon når det treffes beslutninger om forbud eller godkjenning av 

GMO-er, bør Myndigheten samle inn og analysere resultatene av forskning på risikoer eller farer for menneskers helse 

eller miljøet som kan knyttes til GMO-er, og underrette de ansvarlige for risikohåndteringen om eventuelle nye risikoer. 

Slike opplysninger bør gjøres tilgjengelig for offentligheten. 

21) En medlemsstat bør kunne anmode vedkommende myndighet eller Kommisjonen om at hele eller deler av 

medlemsstatens territorium på nytt skal inngå i det geografiske virkeområdet for tillatelsen/godkjenningen den tidligere 

var utelukket fra. I slike tilfeller bør det ikke være nødvendig å videresende anmodningen til innehaveren av 

tillatelsen/godkjenningen og be om dennes samtykke. Vedkommende myndighet som har utstedt den skriftlige 

tillatelsen, eller Kommisjonen, i henhold til henholdsvis direktiv 2001/18/EF eller forordning (EF) nr. 1829/2003, bør 

endre det geografiske virkeområdet for tillatelsen eller beslutningen om godkjenning i samsvar med dette. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt 

regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37). 
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22) Skriftlige tillatelser eller beslutninger om godkjenning som er utstedt eller vedtatt med et geografisk virkeområde som er 

begrenset til visse områder, eller tiltak som er truffet av medlemsstater i samsvar med dette direktiv med sikte på å 

begrense eller forby dyrking av GMO-er, bør ikke hindre eller begrense andre medlemsstaters bruk av godkjente GMO-

er. Videre bør verken dette direktiv eller nasjonale tiltak truffet i henhold til direktivet berøre krav i unionsretten som 

gjelder utilsiktet og tilfeldig forekomst av GMO-er i sorter av frø og planteformeringsmateriale som ikke er 

genmodifiserte, og bør ikke være til hinder for dyrking av sorter som oppfyller disse kravene. 

23) I henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 skal henvisninger i del A og D av direktiv 2001/18/EF til GMO-er som er 

godkjent i henhold til del C i nevnte direktiv, anses å få tilsvarende anvendelse for GMO-er som er godkjent i henhold 

til nevnte forordning. Tiltak som treffes av medlemsstatene i samsvar med direktiv 2001/18/EF, bør derfor også få 

anvendelse for GMO-er som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1829/2003. 

24) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fritt bytte av konvensjonelle frø, 

planteformeringsmateriale og høstede produkter av disse i henhold til relevant unionsrett og i samsvar med EUV-

traktaten. 

25) For å sikre en høy grad av forbrukervern bør medlemsstatene og aktører også treffe effektive tiltak for merking og 

informasjon i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1830/2003(1) 

for å sikre åpenhet om forekomst av GMO-er i produkter. 

26) Det bør fastsettes egnede overgangstiltak for å bringe målene for dette direktiv i samsvar med markedsdeltakernes 

rettmessige interesser med hensyn til GMO-er som er blitt godkjent eller var i ferd med å bli godkjent før ikrafttredelsen 

av dette direktiv. Overgangstiltakene er også begrunnet i behovet for å unngå potensiell konkurransevridning ved at 

eksisterende innehavere av godkjenninger ikke får samme behandling som framtidige søkere. Av hensyn til 

rettssikkerheten bør tidsrommet der slike overgangstiltak kan vedtas, ikke være lenger enn det som er strengt nødvendig 

for å sikre en smidig overgang til den nye ordningen. Slike overgangstiltak bør derfor gi medlemsstatene mulighet til å 

anvende bestemmelsene i dette direktiv på produkter som er blitt godkjent eller var i ferd med å bli godkjent før 

ikrafttredelsen av dette direktiv, forutsatt at godkjente genmodifiserte sorter av frø og planteformeringsmateriale som 

allerede er lovlig plantet, ikke berøres. 

27) Bestemmelsene fastsatt i artikkel 26b og 26c i direktiv 2001/18/EF får anvendelse uten at artikkel 23 i nevnte direktiv 

eller artikkel 34 i forordning (EF) nr. 1829/2003 berøres. 

28) Direktiv 2001/18/EF bør derfor endres. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2001/18/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 26a skal nytt nummer lyde: 

 «1a. Fra og med 3. april 2017 skal medlemsstater der det dyrkes GMO-er, treffe hensiktsmessige tiltak i grenseområdene på 

sitt territorium for å hindre eventuell grensekryssende forurensning til nabomedlemsstater der dyrking av disse GMO-ene er 

forbudt, med mindre særlige geografiske forhold gjør slike tiltak overflødige. Disse tiltakene skal meddeles Kommisjonen.» 

2) Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 26b 

Dyrking 

 1. Under framgangsmåten for godkjenning av en bestemt GMO eller ved fornyelse av tillatelsen/godkjenningen kan en 

medlemsstat kreve at det geografiske virkeområdet for den skriftlige tillatelsen eller godkjenningen tilpasses slik at hele 

eller deler av territoriet til denne medlemsstaten utelukkes fra dyrking. Dette kravet skal meddeles Kommisjonen senest 45 

dager etter datoen for oversending av vurderingsrapporten i henhold til artikkel 14 nr. 2 i dette direktiv, eller etter at 

uttalelsen fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet i henhold til artikkel 6 nr. 6 og artikkel 18 nr. 6 i 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1830/2003 av 22. september 2003 om sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer 

og om sporbarhet av næringsmidler og fôr framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer, og om endring av direktiv 2001/18/EF 

(EUT L 268 av 18.10.2003, s. 24). 
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forordning (EF) nr. 1829/2003 er mottatt. Kommisjonen skal uten opphold forelegge medlemsstatens krav for 

melderen/søkeren og de øvrige medlemsstatene. Kommisjonen skal gjøre kravet offentlig tilgjengelig i elektronisk form. 

 2. Melderen/søkeren kan innen 30 dager etter at Kommisjonen har meddelt dette kravet, tilpasse eller bekrefte det 

geografiske virkeområdet for sin opprinnelige melding/søknad. 

 Ved manglende bekreftelse skal tilpasningen av det geografiske virkeområdet for meldingen/søknaden innarbeides i den 

skriftlige tillatelsen gitt i henhold til dette direktiv og, dersom det er relevant, i en beslutning i henhold til artikkel 19 i dette 

direktiv og i en beslutning om godkjenning vedtatt i henhold til artikkel 7 og 19 i forordning (EF) nr. 1829/2003. 

 Den skriftlige tillatelsen utstedt i henhold til dette direktiv og, dersom det er relevant, beslutningen utstedt i henhold til 

artikkel 19 i dette direktiv samt beslutningen om godkjenning som er vedtatt i henhold til artikkel 7 og 19 i forordning (EF) 

nr. 1829/2003, skal deretter utstedes på grunnlag av det tilpassede geografiske virkeområdet for meldingen/søknaden. 

 Dersom et krav meddeles Kommisjonen i samsvar med nr. 1 i denne artikkel etter datoen for oversending av 

vurderingsrapporten i henhold til artikkel 14 nr. 2 i dette direktiv, eller etter at uttalelsen fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet i henhold til artikkel 6 nr. 6 og artikkel 18 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1829/2003 er mottatt, skal 

fristene fastsatt i artikkel 15 i dette direktiv for å utstede den skriftlige tillatelsen, eller eventuelt i artikkel 7 og 19 i 

forordning (EF) nr. 1829/2003 for å framlegge for komiteen et utkast til beslutningen som skal treffes, forlenges med et 

tidsrom på 15 dager, uavhengig av hvor mange medlemsstater som framlegger slike krav. 

 3. Dersom det ikke framsettes krav i henhold til nr. 1 i denne artikkel, eller dersom melderen/søkeren har bekreftet det 

geografiske virkeområdet for sin opprinnelige melding/søknad, kan en medlemsstat treffe tiltak som begrenser eller forbyr 

dyrking av en GMO på hele eller deler av sitt territorium, eller av en gruppe av GMO-er, fastsatt ut fra avling eller 

egenskap, etter at de er godkjent i samsvar med del C i dette direktiv eller med forordning (EF) nr. 1829/2003, forutsatt at 

slike tiltak er i samsvar med unionsretten og er begrunnede, forholdsmessige og ikke-diskriminerende, og i tillegg bygger 

på tungtveiende grunner, som gjelder for eksempel 

a) miljøpolitiske mål, 

b) by- og regionplanlegging, 

c) arealbruk, 

d) sosioøkonomiske virkninger, 

e) hindring av forekomst av genmodifiserte organismer i andre produkter uten at artikkel 26a berøres 

f) landbrukspolitiske mål, 

g) offentlig orden. 

 Disse begrunnelsene kan påberopes enkeltvis eller i kombinasjon, med unntak av begrunnelsen angitt i bokstav g), som ikke 

kan gjøres gjeldende alene, ut fra de særlige omstendighetene i den medlemsstat, region eller det område tiltakene får 

anvendelse, men skal under ingen omstendigheter være i strid med miljørisikovurderingen som utføres i henhold til dette 

direktiv eller til forordning (EF) nr. 1829/2003. 
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4. En medlemsstat som har til hensikt å treffe tiltak i henhold til nr. 3 i denne artikkel, må først oversende Kommisjonen et 

utkast til tiltakene sammen med grunnene som påberopes. Oversendelsen kan finne sted før framgangsmåten for 

godkjenning av GMO-en i henhold til del C i dette direktiv eller i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 er avsluttet. I et 

tidsrom på 75 dager fra og med dagen for oversendelsen skal 

a) vedkommende medlemsstat avstå fra å vedta og gjennomføre disse tiltakene, 

b) vedkommende medlemsstat sikre at aktørene avstår fra å plante den eller de berørte GMO-er, og 

c) kan Kommisjonen framlegge synspunkter den anser som hensiktsmessige. 

 Ved utløpet av fristen på 75 dager nevnt i første ledd kan vedkommende medlemsstat, så lenge tillatelsen/godkjenningen er 

gyldig og fra og med ikrafttredelsesdatoen for EU-godkjenningen, vedta tiltak enten i sin opprinnelige foreslåtte form eller i 

endret form for å ta hensyn til Kommisjonens ikke-bindende synspunkter. Disse tiltakene skal uten opphold oversendes 

Kommisjonen, de øvrige medlemsstatene og godkjenningsinnehaveren. 

 Medlemsstatene skal offentliggjøre slike tiltak for alle berørte aktører, herunder landbrukere. 

 5. Dersom en medlemsstat ønsker at hele eller deler av dens territorium på nytt skal inngå i det geografiske 

virkeområdet for tillatelsen/godkjenningen den tidligere var utelukket fra i henhold til nr. 2, kan den framsette en 

anmodning om dette til vedkommende myndighet som utstedte den skriftlig tillatelsen i henhold til dette direktiv, eller til 

Kommisjonen dersom GMO-en er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003. Vedkommende myndighet som har 

utstedt den skriftlige tillatelsen, eller eventuelt Kommisjonen, skal endre det geografiske virkeområdet for tillatelsen eller 

beslutningen om godkjenning i samsvar med dette. 

 6. Med henblikk på tilpasning av det geografiske virkeområdet for tillatelsen/godkjenningen av en GMO i henhold til  

nr. 5 

a) skal vedkommende myndighet som har utstedt den skriftlige tillatelsen, når en GMO er godkjent i henhold til dette 

direktiv, endre det geografiske virkeområdet for tillatelsen i samsvar med dette og underrette Kommisjonen, 

medlemsstatene og godkjenningsinnehaveren når dette er gjort, 

b) skal Kommisjonen, når en GMO er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, endre beslutningen om 

godkjenning i samsvar med dette uten anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 35 nr. 2 i nevnte forordning. 

Kommisjonen skal underrette medlemsstatene og godkjenningsinnehaveren om dette. 

 7. Dersom en medlemsstat har kalt tilbake tiltak som er truffet i henhold til nr. 3 og 4, skal den umiddelbart underrette 

Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dette. 

 8. Tiltak som vedtas i henhold til denne artikkel, skal ikke berøre den frie omsetning av godkjente GMO-er som utgjør 

eller inngår i produkter. 

Artikkel 26c 

Overgangstiltak 

 1. I perioden 2. april 2015 til 3. oktober 2015 kan en medlemsstat kreve at det geografiske virkeområdet for en 

melding/søknad som er inngitt eller en godkjenning gitt i henhold til dette direktiv eller forordning (EF) nr. 1829/2003 før 

2. april 2015, tilpasses. Kommisjonen skal uten opphold forelegge medlemsstatens krav for melderen/søkeren og de øvrige 

medlemsstatene. 

 2. Dersom meldingen/søknaden er under behandling og melderen/søkeren ikke har bekreftet det geografiske 

virkeområdet for sin opprinnelige melding/søknad innen 30 dager fra underretningen om kravet nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, skal det geografiske virkeområdet for meldingen/søknaden tilpasses i samsvar med dette. Den skriftlige tillatelsen 

utstedt i henhold til dette direktiv og, dersom det er relevant, beslutningen truffet i samsvar med artikkel 19 i dette direktiv 

samt beslutningen om godkjenning som er vedtatt i henhold til artikkel 7 og 19 i forordning (EF) nr. 1829/2003, skal 

deretter utstedes på grunnlag av det tilpassede geografiske virkeområdet for meldingen/søknaden. 
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 3. Dersom godkjenning allerede er gitt og godkjenningsinnehaveren ikke har bekreftet det geografiske virkeområdet for 

godkjenningen innen 30 dager etter underretningen om kravet nevnt i nr. 1 i denne artikkel, skal godkjenningen endres i 

samsvar med dette. Ved en skriftlig godkjenning i henhold til dette direktiv skal vedkommende myndighet endre det 

geografiske virkeområdet for godkjenningen i samsvar med dette og underrette Kommisjonen, medlemsstatene og 

godkjenningsinnehaveren når dette er gjort. Ved en godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 skal 

Kommisjonen endre beslutningen om godkjenning i samsvar med dette uten anvendelse av framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 35 nr. 2 i nevnte forordning. Kommisjonen skal underrette medlemsstatene og godkjenningsinnehaveren om dette. 

 4. Dersom det ikke framsettes krav i henhold til nr. 1 i denne artikkel, eller dersom en melder/søker eller eventuelt en 

godkjenningsinnehaver har bekreftet det geografiske virkeområdet for sin opprinnelige søknad eller eventuelt godkjenning, 

får nr. 3–8 i artikkel 26b tilsvarende anvendelse. 

 5. Denne artikkel berører ikke dyrking av godkjente genmodifiserte frø og planteformeringsmateriale som er lovlig 

plantet før dyrking av GMO-en begrenses eller forbys i medlemsstaten. 

 6. Tiltak som vedtas i henhold til denne artikkel, skal ikke berøre den frie omsetning av godkjente GMO-er som utgjør 

eller inngår i produkter.» 

Artikkel 2 

Kommisjonen skal innen 3. april 2019 framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om medlemsstatenes anvendelse 

av dette direktiv, herunder om virkningen av de bestemmelser som gjør det mulig for medlemsstatene å begrense eller forby 

dyrking av GMO-er på hele eller deler av sitt territorium samt om et velfungerende indre marked. Rapporten kan ledsages av 

forslag til regelverk som Kommisjonen anser som hensiktsmessige. 

Innen datoen nevnt i første ledd skal Kommisjonen også framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om den faktiske 

utbedring av miljøskader som kan oppstå som følge av dyrking av GMO-er, på grunnlag av opplysninger som er gjort 

tilgjengelige for Kommisjonen i henhold til artikkel 20 og 31 i direktiv 2001/18/EF og artikkel 9 og 21 i forordning (EF)  

nr. 1829/2003. 

Artikkel 3 

Kommisjonen skal innen 3. april 2017 ajourføre vedleggene til direktiv 2001/18/EF i samsvar med artikkel 27 i nevnte direktiv 

når det gjelder miljørisikovurderingen, med sikte på å innarbeide og bygge videre på den forbedrede versjonen av 

Myndighetens retningslinjer fra 2010 om miljørisikovurdering av genmodifiserte planter. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 11. mars 2015. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 
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