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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor 
membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor 
modificate genetic pe teritoriul lor
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2015)0177),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C8-0107/2015),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

 având în vedere avizele motivate prezentate de Camera Inferioară a Parlamentului 
Belgiei, de Parlamentul Spaniei, de Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos și 
de Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu 
respectă principiul subsidiarității,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 septembrie 
20151,

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 octombrie 20152,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0305/2015),

1. respinge propunerea Comisiei;

2. invită Comisia să își retragă propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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EXPUNERE DE MOTIVE

La 22 aprilie 2015, Comisia a prezentat, împreună cu o comunicare privind „Reexaminarea 
procesului decizional în materie de organisme modificate genetic”, o propunere de regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a 
interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor 
(COM(2015)0177). 

În propunerea sa, Comisia sugerează ca, în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 
modificate genetic, să se urmeze modelul recentei modificări a Directivei 2001/18/CE în ceea 
ce privește OMG destinate cultivării [Directiva (UE) 2015/412, care a intrat în vigoare la 
începutul lunii aprilie 2015). Ea propune, așadar, să se permită statelor membre să 
restricționeze sau să interzică, în anumite condiții, utilizarea pe teritoriul lor a produselor 
alimentare și a furajelor modificate genetic după ce aceste produse au fost autorizate (opțiunea 
de neaplicare - „opt-out”). Astfel cum se precizează în expunerea de motive a propunerii, 
aceste măsuri trebuie să fie compatibile cu piața internă (în special cu articolele 34 și 36 din 
TFUE) și cu obligațiile internaționale ale UE (normele OMC). Măsurile naționale trebuie mai 
ales să fie justificate și bazate pe motive imperative, care nu trebuie să fie contrare evaluării 
riscurilor efectuată de EFSA [articolul 34a alineatul (1) litera (a)]. În plus, acestea trebuie să 
fie proporționale și nediscriminatorii [articolul 34a alineatul (1) litera (b)]. 

La 8 iunie 2015, comisarul Vytenis Andriukaitis a fost invitat la un schimb de opinii cu 
membrii Comisiei ENVI. În cadrul acestei dezbateri, membrii comisiei și-au exprimat adânca 
îngrijorare privind, printre altele, absența unui studiu de impact, compatibilitatea măsurilor 
luate de statele membre cu piața unică și cu normele OMC și fezabilitatea propunerii. Alți 
membri și-au manifestat nemulțumirea legată de faptul că Președintele Comisiei, Jean-Claude 
Juncker, a renunțat la angajamentul său inițial de revizuire a procesului decizional actual în 
materie de OMG-uri (mai specific a înseși procedurii de autorizare).

Raportorul împărtășește majoritatea preocupărilor exprimate în cadrul respectivei dezbateri. 
În special, consideră că, deoarece adoptarea propunerii nu a fost precedată de o evaluare a 
tuturor impacturilor posibile ale acesteia, precum și a opțiunilor alternative disponibile, 
aceasta este contrară angajamentelor de „transparență” și „mai bună reglementare” asumate de 
noua Comisie. În acest context, este profund îngrijorat de consecințele pe termen lung ale 
propunerii în ceea ce privește funcționarea pieței interne a produselor alimentare și a furajelor, 
precum și competitivitatea sectorului agricol al Uniunii. Având în vedere că, în prezent, UE 
este în continuare puternic dependentă de aprovizionarea cu proteine din surse modificate 
genetic și că propunerea riscă să aibă efecte negative indirecte asupra importurilor, raportorul 
consideră că propunerea poate reprezenta un pericol grav pentru producția animalieră și poate 
afecta în mod negativ și sectorul agricol al UE.

În plus, raportorul este de părere că propunerea este aproape imposibil de pus în aplicare în 
condițiile în care, în cadrul sectorului agricol al UE, nu mai există controale la frontieră. 
Reintroducerea unor astfel de controale între statele membre ar reprezenta un regres în 
domeniul realizărilor economice ale uniunii vamale europene și ale pieței unice. De 
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asemenea, nu este clar cum statele membre care folosesc această posibilitate de a opta pentru 
neaplicare („opt-out”) vor asigura, în practică, respectarea acestor măsuri pe teritoriul lor. 

În fine, prin faptul că prevede că statele membre trebuie să prezinte „motive imperative” 
pentru a-și justifica opțiunea de neaplicare și trebuie să respecte în același timp normele 
comerciale ale pieței interne și ale OMC, propunerea nu asigură securitatea juridică necesară 
și instrumentele adecvate de care au nevoie statele membre care doresc să restricționeze sau 
să interzică prin lege utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic pe 
teritoriul lor. Securitatea juridică este redusă și de faptul că Comisia nu a furnizat o definiție a 
termenului „utilizare” în propunerea sa.

În conformitate cu opiniile exprimate de marea majoritate a membrilor Comisiei ENVI și 
ținând seama, în special, de motivele prezentate mai sus, raportorul propune, prin urmare, 
respingerea propunerii Comisiei.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor 
membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor 
modificate genetic pe teritoriul lor 
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Raportor pentru aviz: Albert Deß 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să propună respingerea propunerii 
Comisiei. 
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