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21.10.2015 A8-0305/4 

Amendamentul  4 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Motivele care stau la baza modificărilor 

aduse Directivei 2001/18/CE, prin 

Directiva (UE) 2015/412 în ceea ce 

privește OMG-urile destinate cultivării se 

aplică și în cazul altor OMG-uri și produse 

alimentare și furaje modificate genetic, 

reglementate de Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003. Într-adevăr, rezultatele 

votului din cadrul comitetului relevant sau 

din cadrul Consiliului privind decizia de 

punere în aplicare pentru autorizarea 

produselor reglementate de Regulamentul 

(CE) nr. 1829/2003 care nu sunt destinate 

cultivării este întotdeauna „niciun aviz” (nu 

există majoritate calificată nici în favoarea, 

nici împotriva autorizării) și există, de 

asemenea, state membre în care utilizarea 

acestor produse este interzisă. Ținând 

seama de aceste aspecte, este necesar să se 

modifice Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, cu scopul de a oferi statelor 

membre posibilitatea de a restricționa sau 

de a interzice utilizarea de OMG-uri și de 

produse alimentare și furaje modificate 

genetic pe tot teritoriul lor sau pe o parte a 

acestuia, pe baza unor motive întemeiate, 

compatibile cu legislația Uniunii și care nu 

sunt legate de riscuri pentru sănătatea 

umană și animală și pentru mediu, 

deoarece acestea sunt deja evaluate la 

nivelul Uniunii, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 

(7) Motivele care stau la baza modificărilor 

aduse Directivei 2001/18/CE, prin 

Directiva (UE) 2015/412 în ceea ce 

privește OMG-urile destinate cultivării se 

aplică și în cazul altor OMG-uri și produse 

alimentare și furaje modificate genetic, 

reglementate de Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003. Într-adevăr, rezultatele 

votului din cadrul comitetului relevant sau 

din cadrul Consiliului privind decizia de 

punere în aplicare pentru autorizarea 

produselor reglementate de Regulamentul 

(CE) nr. 1829/2003 care nu sunt destinate 

cultivării este întotdeauna „niciun aviz” (nu 

există majoritate calificată nici în favoarea, 

nici împotriva autorizării) și există, de 

asemenea, state membre în care utilizarea 

acestor produse este interzisă. Ținând 

seama de aceste aspecte, este necesar să se 

modifice Regulamentul (CE) nr. 

1829/2003, cu scopul de a oferi statelor 

membre posibilitatea de a restricționa sau 

de a interzice introducerea pe piață de 

OMG-uri și de produse alimentare și furaje 

modificate genetic pe tot teritoriul lor sau 

pe o parte a acestuia, pe baza unor motive 

compatibile cu legislația Uniunii. Această 

posibilitate nu ar trebui să se aplice OMG-

urilor destinate cultivării, care fac deja 

obiectul modificărilor aduse Directivei 

2001/18/CE prin Directiva (UE) 2015/412. 
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Această posibilitate nu ar trebui să se 

aplice OMG-urilor destinate cultivării, care 

fac deja obiectul modificărilor aduse 

Directivei 2001/18/CE prin Directiva (UE) 

2015/412. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Amendamentul  5 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Prin urmare, statele membre ar trebui să 

fie autorizate să adopte măsuri de 

restricționare sau de interzicere a utilizării, 

pe tot teritoriul lor sau pe o parte a 

acestuia, a unui OMG sau a unui produs 

alimentar sau furaj modificat genetic sau a 

unui grup de OMG-uri sau de produse 

alimentare și furaje modificate genetic 

odată ce au fost autorizate, cu condiția ca 

aceste măsuri să fie justificate pe baza unor 

motive întemeiate, în conformitate cu 

legislația Uniunii, și să fie conforme cu 

principiile proporționalității și 

nediscriminării între produsele naționale 

și non-naționale și cu articolul 34, 

articolul 36 și articolul 216 alineatul (2) din 

TFUE. 

(8) Prin urmare, statele membre ar trebui să 

fie autorizate să adopte măsuri de 

restricționare sau de interzicere a 

introducerii pe piață, pe tot teritoriul lor 

sau pe o parte a acestuia, a unui OMG sau 

a unui produs alimentar sau furaj modificat 

genetic sau a unui grup de OMG-uri sau de 

produse alimentare și furaje modificate 

genetic odată ce au fost autorizate, cu 

condiția ca aceste măsuri să fie justificate 

pe baza unor motive în conformitate cu 

legislația Uniunii și să fie conforme cu 

articolul 34, articolul 36 și articolul 216 

alineatul (2) din TFUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/6 

Amendamentul  6 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 

temeiul prezentului regulament ar trebui să 

se refere la utilizarea și nu la libera 

circulație și la importurile de produsele 

alimentare și de furaje modificate genetic. 

(9) Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 

temeiul prezentului regulament ar trebui să 

se refere la introducerea pe piață, și nu la 

libera circulație și la importurile de 

produsele alimentare și de furaje 

modificate genetic. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Amendamentul  7 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Nivelul de protecție a sănătății 

umane și animale și a mediului realizat 

prin procedura de autorizare prevăzută în 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 impune 

o evaluare științifică uniformă în întreaga 

Uniune, iar prezentul regulament nu ar 

trebui să modifice această situație. Prin 

urmare, pentru a evita orice interferență 

cu competențele acordate evaluatorilor de 

risc și gestionarilor de risc în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, 

statele membre nu ar trebui să fie 

autorizate să utilizeze criterii legate de 

riscurile pentru sănătate și pentru mediu 

care ar trebui să fie abordate în 

conformitate cu procedura deja stabilită 

în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în 

special la articolele 10, 22 și 34. 

eliminat 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/8 

Amendamentul  8 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Măsurile adoptate de statele membre 

în temeiul prezentului regulament ar trebui 

să facă obiectul unei proceduri de 

examinare și informare la nivelul Uniunii 

din perspectiva funcționarii pieței interne. 

Având în vedere nivelul de examinare și de 

informare din prezentul regulament, nu 

este necesar să se prevadă, în plus, 

aplicarea Directivei 98/34/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului15. 

Modificările aduse de prezentul regulament 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 prevăd 

posibilitatea pentru statele membre de a 

restricționa sau interzice utilizarea OMG-

urilor sau a produselor alimentare și 

furajelor modificate genetic pe tot teritoriul 

lor sau pe o parte a acestuia pe întreaga 

durată a autorizației, cu condiția să fi trecut 

o perioadă de așteptare stabilită, în cursul 

căreia Comisia și celelalte state membre au 

posibilitatea de a formula observații cu 

privire la măsurile propuse. Prin urmare, 

statul membru în cauză ar trebui să îi 

transmită Comisiei un proiect al 

respectivelor măsuri cu cel puțin 3 luni 

înainte de adoptarea acestora, pentru a le 

oferi Comisiei și statelor posibilitatea de a 

prezenta observații și, în timpul acestei 

perioade, ar trebui să se abțină de la 

adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor 

respective. La expirarea perioadei de 

(11) Măsurile adoptate de statele membre 

în temeiul prezentului regulament ar trebui 

să facă obiectul unei proceduri de 

examinare și informare la nivelul Uniunii 

din perspectiva funcționarii pieței interne. 

Având în vedere nivelul de examinare și de 

informare din prezentul regulament, nu 

este necesar să se prevadă, în plus, 

aplicarea Directivei 98/34/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului15. 

Modificările aduse de prezentul regulament 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 prevăd 

posibilitatea pentru statele membre de a 

restricționa sau interzice introducerea pe 

piață a OMG-urilor sau a produselor 

alimentare și furajelor modificate genetic 

pe tot teritoriul lor sau pe o parte a acestuia 

pe întreaga durată a autorizației, cu 

condiția să fi trecut o perioadă de așteptare 

stabilită, în cursul căreia Comisia și 

celelalte state membre au posibilitatea de a 

formula observații cu privire la măsurile 

propuse. Prin urmare, statul membru în 

cauză ar trebui să îi transmită Comisiei un 

proiect al respectivelor măsuri cu cel puțin 

3 luni înainte de adoptarea acestora, pentru 

a le oferi Comisiei și statelor posibilitatea 

de a prezenta observații și, în timpul 

acestei perioade, ar trebui să se abțină de la 

adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor 

respective. La expirarea perioadei de 



 

AM\1076652RO.doc  PE570.901v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

așteptare stabilite, statul membru ar trebui 

să poată să adopte măsurile propuse inițial 

sau modificate pentru a lua în considerare 

observațiile Comisiei sau ale statelor 

membre. Statele membre ar trebui să aibă 

posibilitatea să notifice Comisiei măsurile 

adoptate în temeiul prezentului regulament 

înainte ca produsul vizat de măsuri să fie 

autorizat, astfel încât restricția sau 

interdicția să înceapă să producă efecte 

începând cu data intrării în vigoare a 

autorizației Uniunii. 

așteptare stabilite, statul membru ar trebui 

să poată să adopte măsurile propuse inițial 

sau modificate pentru a lua în considerare 

observațiile Comisiei sau ale statelor 

membre. Statele membre ar trebui să aibă 

posibilitatea să notifice Comisiei măsurile 

adoptate în temeiul prezentului regulament 

înainte ca produsul vizat de măsuri să fie 

autorizat, astfel încât restricția sau 

interdicția să înceapă să producă efecte 

începând cu data intrării în vigoare a 

autorizației Uniunii. 

__________________ __________________ 

15 Directiva 98/34/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 iunie 1998 

privind stabilirea unei proceduri pentru 

furnizarea informațiilor în domeniul 

standardelor tehnice și reglementărilor și al 

normelor privind serviciile societății 

informaționale (JO L 204, 21.7.1998, 

p.37). 

Directiva 98/34/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 22 iunie 1998 

de stabilire a unei proceduri pentru 

furnizarea de informații în domeniul 

standardelor, reglementărilor tehnice și al 

normelor privind serviciile societății 

informaționale (JO L 204, 21.7.1998, p. 

37). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/9 

Amendamentul  9 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Măsurile adoptate în temeiul 

prezentului regulament care restricționează 

sau interzic utilizarea OMG-urilor sau a 

produselor alimentare și furajelor 

modificate genetic nu ar trebui să afecteze 

utilizarea în alte state membre a 

respectivelor produse și nici a produselor 

derivate din consumul lor. În plus, 

prezentul regulament și măsurile naționale 

adoptate în temeiul acestuia nu ar trebui să 

aducă atingere cerințelor legislației Uniunii 

privind prezența neintenționată și 

accidentală a materialelor modificate 

genetic în alte produse și nu ar trebui să 

împiedice introducerea pe piață și utilizarea 

produselor conforme cu aceste cerințe. 

(13) Măsurile adoptate în temeiul 

prezentului regulament care restricționează 

sau interzic introducerea pe piață a OMG-

urilor sau a produselor alimentare și 

furajelor modificate genetic nu ar trebui să 

afecteze introducerea pe piață în alte state 

membre a respectivelor produse și nici a 

produselor derivate din consumul lor. În 

plus, prezentul regulament și măsurile 

naționale adoptate în temeiul acestuia nu ar 

trebui să aducă atingere cerințelor 

legislației Uniunii privind prezența 

neintenționată și accidentală a materialelor 

modificate genetic în alte produse și nu ar 

trebui să împiedice introducerea pe piață și 

utilizarea produselor conforme cu aceste 

cerințe. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Amendamentul  10 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 

Regulamentul (UE) nr. 1829/2003 

Articolul 34 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre pot adopta măsuri de 

restricționare sau de interzicere a utilizării 

produselor menționate la articolul 3 

alineatul (1) și la articolul 15 alineatul (1), 

care au fost autorizate în conformitate cu 

prezentul regulament, cu condiția ca 

respectivele măsuri să fie: 

(1) Statele membre pot adopta măsuri de 

restricționare sau de interzicere a 

introducerii pe piață a produselor 

menționate la articolul 3 alineatul (1) și la 

articolul  15 alineatul (1), care au fost 

autorizate în conformitate cu prezentul 

regulament, cu condiția ca respectivele 

măsuri să fie: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Amendamentul  11 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 

Regulamentul (UE) nr. 1829/2003 

Articolul 34 a – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) justificate și bazate pe motive 

întemeiate, în conformitate cu legislația 

Uniunii, care nu pot să contravină, în 

niciun caz, evaluării riscurilor 

desfășurate în conformitate cu prezentul 

regulament; 

(a) justificate și bazate pe motive în 

conformitate cu legislația Uniunii, 

acordând o atenție specială principiului 

precauției; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Amendamentul  12 

Mireille D'Ornano 

în numele Grupului ENL 

 

Raport A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 

Regulamentul (UE) nr. 1829/2003 

Articolul 34 a – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) proporționale și nediscriminatorii. eliminat 

Or. en 

 

 


