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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a legislaţiei europene referitoare la OMG-uri, în 
special a Directivei 2001/18/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1829/2003 şi 1830/2003
(2008/2306(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 2001/18/CE Parlamentului European şi a Consiliului din 12 
martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate 
genetic2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor 
modificate genetic şi trasabilitatea produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, 
produse din organisme modificate genetic3,

– având în vedere Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 
aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi 
repararea daunelor aduse mediului4,

– având în vedere cel de-al doilea raport prezentat de Comisie Consiliului şi Parlamentului
European din 5 martie 2007 cu privire la experienţa statelor membre în domeniul 
OMG-urilor introduse pe piaţă în conformitate cu Directiva 2001/18/CE privind 
diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (COM(2007)0081),

– având în vedere raportul prezentat de Comisie Consiliului şi Parlamentului European din 
25 octombrie 2006 cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele alimentare şi furajele 
modificate genetic (COM(2006)0626),

– având în vedere raportul prezentat de Comisie Consiliului şi Parlamentului European din 
17 septembrie 2008 cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1830/2003 
privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea 
produselor destinate alimentaţiei umane sau animale, produse din organisme modificate 
genetic, şi de modificare a Directivei 2001/18/CE (COM(2008)0560),

– având în vedere concluziile Consiliului adoptate la 4 decembrie 2008,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1 JO L 106, 17.4.2001, p. 1.
2 JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
3 JO L 268, 18.10.2003, p. 24.
4 JO L 143, 30.4.2004, p. 56. 
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– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2008),

A. întrucât UE a creat un cadru juridic cuprinzător privind organismele modificate genetic 
(OMG-urile) bazat pe principiul precauţiei şi întrucât UE trebuie să se concentreze acum 
pe punerea în aplicare a acestui cadru juridic;

B. întrucât, în prezent, toate statele membre au transpus Directiva 2001/18/CE în legislaţia 
lor naţională;

C. întrucât mai puţin de zece autorizaţii de OMG-uri au fost acordate în temeiul Directivei 
2001/18/CE şi mai puţin de zece în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003; întrucât 
aceste autorizaţii se referă exclusiv la importul de OMG-uri şi nu la cultivarea lor;

D. întrucât din 1998 nu s-a acordat nicio autorizaţie de cultivare pentru niciun OMG în 
temeiul Directivei 2001/18/CE sau al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003; 

E. întrucât mai puţin de 30 de produse din OMG-uri sunt autorizate în prezent în UE, în mod 
direct sau ca produse derivate (bumbac, porumb, rapiţă, biomasă, soia, sfeclă de zahăr), 
destinate aproape în exclusivitate importului;

F. întrucât punctul forte al Uniunii Europene este reprezentat de agricultura de înaltă calitate, 
capabilă să ofere produse superioare, şi întrucât acest punct forte trebuie consolidat;

G. întrucât este deosebit de important ca UE să îşi protejeze biodiversitatea;

H. întrucât, potrivit unui sondaj Eurobarometru special publicat în martie 2008, 58% din 
totalul populaţiei europene se opune utilizării de OMG-uri în agricultură, în timp ce 21% 
se declară în favoarea utilizării lor; 

I. întrucât OMG-urile şi, în special, cultivarea lor dau naştere la discuţii şi întrebări atât în 
societate, cât şi în cadrul comunităţii ştiinţifice, şi întrucât OMG-urile sunt deseori 
percepute de societate într-un mod foarte emoţional, care nu are neapărat un fundament 
ştiinţific; 

J. întrucât statele membre trebuie să coopereze mai îndeaproape între ele în domeniul
OMG-urilor şi trebuie să abordeze această chestiune într-un mod mai curând practic şi 
raţional, decât într-un mod politic,

Procedura de autorizare

1. subliniază necesitatea creşterii transparenţei la nivel european şi naţional, în special în 
ceea ce priveşte mediul şi sănătatea, în vederea îmbunătăţirii încrederii cetăţenilor în 
procedura de autorizare;

2. constată că procedura de autorizare în UE se confruntă cu întârzieri semnificative şi că, în 
prezent, sunt în aşteptare peste 50 de cereri de autorizare; invită Comisia şi statele membre 
să se asigure că aceste întârzieri nejustificate sunt evitate;

3. subliniază că, pe parcursul procedurii de autorizare, nu se obţine niciodată o majoritate 
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calificată pentru sau împotrivă, nici în cadrul comisiei de reglementare, nici în cadrul 
Consiliului, şi că, in fine, decizia de acordare a autorizaţiei este luată de Comisie; prin 
urmare, îndeamnă statele membre să-şi asume responsabilităţile în vederea evitării acestei 
situaţii;

Armonizarea evaluării riscurilor asupra mediului

4. subliniază necesitatea armonizării în continuare a practicilor şi metodelor de evaluare a 
riscurilor asupra mediului prezentate de OMG-uri, mai ales având în vedere faptul că, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, evaluarea de mediu nu este 
centralizată, ci delegată de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) 
unui stat membru;

5. subliniază necesitatea dezvoltării în continuare a evaluării riscurilor asupra mediului, în 
special în ceea ce priveşte impactul asupra speciilor care nu sunt vizate, efectele potenţiale 
pe termen lung şi posibilele consecinţe ale modificărilor în utilizarea erbicidelor cauzate 
de plantele modificat genetic rezistente la erbicide;

6. salută revizuirea care are loc în prezent a orientărilor EFSA privind evaluarea de mediu 
solicitată de Comisie şi subliniază importanţa reţinerii aspectelor menţionate mai sus în 
cadrul acestei revizuiri;

7. invită Comisia şi statele membre să acorde un statut normativ acestor orientări;

8. îndeamnă statele membre şi EFSA să colaboreze mai strâns şi subliniază necesitatea 
creşterii implicării statelor membre în procedurile de evaluare a riscurilor; invită Comisia 
şi statele membre să aloce resurse financiare şi umane mai mari în contul EFSA;

Criteriile socio-economice

9. subliniază importanţa luării în considerare, în cadrul procesului de gestionare a riscurilor, 
a aspectelor socio-economice precum potenţialele avantaje şi dezavantaje pentru 
agricultori, pentru consumatori şi pentru societate în general, precum şi pentru agricultura 
europeană şi diferitele sectoare economice (cum ar fi cel alimentar);

10. ia notă de posibilitatea pe care o oferă în prezent procedura actuală de autorizare de a lua 
în considerare şi alţi factori legitimi şi este de părere că aspectele socio-economice trebuie 
tratate ca alţi factori legitimi; 

11. invită Comisia şi statele membre să elaboreze la nivelul UE un cadru metodologic de 
identificare a criteriilor socio-economice relevante;

Informarea

12. subliniază faptul că informarea publicului trebuie să cunoască o îmbunătăţire 
considerabilă; invită statele membre şi Comisia să lanseze campanii de informare pentru 
sensibilizarea şi îmbunătăţirea percepţiei publicului, astfel încât cetăţenii să poată face 
alegeri în cunoştinţă de cauză;

13. subliniază că este important ca informaţiile referitoare la OMG-uri oferite publicului larg 
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prin mijloacele de informare în masă să aibă un fundament ştiinţific;

Coexistenţa

14. subliniază că agricultorilor şi consumatorilor trebuie să li se garanteze o libertate efectivă 
de alegere între produsele convenţionale, cele organice şi cele modificate genetic;

15. constată că, în 2005, zona totală cultivată cu porumb modificat genetic în UE reprezenta 
aproximativ 55 000 de hectare şi că, în 2008, aceasta totaliza peste 100 000 de hectare, 
echivalentul a 1,19% din zona totală cultivată cu porumb în UE; constată, de asemenea, că 
singura plantă modificată genetic cultivată în prezent în UE este soiul de porumb 
MON810;

16. observă că statele membre au adoptat măsuri naţionale privind coexistenţa în conformitate 
cu articolul 26a alineatul (1) din Directiva 2001/18/CE şi invită Comisia să adopte cât mai 
repede posibil un raport privind progresele înregistrate în privinţa aplicării măsurilor 
naţionale în domeniul coexistenţei;

17. este de părere că normele privind coexistenţa trebuie să includă dispoziţii clare în ceea ce 
priveşte răspunderea;

18. este de părere că normele privind coexistenţa trebuie să ţină seama în egală măsură de 
apicultori;

19. îndeamnă statele membre care nu au adoptat încă măsuri privind coexistenţa să procedeze 
la adoptarea lor fără întârziere;

20. îşi exprimă totuşi convingerea că normele privind coexistenţa la nivelul UE trebuie 
armonizate;

Pragurile de etichetare pentru seminţe

21. îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de faptul că nu au fost fixate praguri de etichetare 
specifice în ceea ce priveşte prezenţa seminţelor modificate genetic în seminţele 
convenţionale;

22. îndeamnă Comisia să adopte astfel de praguri fără nicio altă întârziere, în conformitate cu 
articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2001/18/CE; 

23. este de părere că aceste praguri trebuie stabilite la cel mai mic nivel posibil;

Zonele interzise cultivării OMG-urilor 

24. constată că, în prezent, în cadrul procedurii de autorizare există posibilitatea luării unor 
măsuri specifice pentru zonele sensibile, inclusiv interzicerea cultivării OMG-ului în 
cauză în temeiul unei evaluări a riscurilor asupra mediului pe baza informaţiile ştiinţifice;

25. constată că zonele interzise cultivării OMG-urilor pot fi delimitate şi prin intermediul unui 
acord voluntar încheiat între toţi operatorii interesaţi dintr-o anumită zonă;
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26. subliniază că, pe lângă aceste posibilităţi, statelor membre trebuie să li se acorde dreptul 
de a interzice total cultivarea OMG-urilor în zonele geografice cu restricţie, de exemplu în 
zonele care se încadrează în reţeaua Natura 2000;

27. invită Comisia şi statele membre să clarifice definiţia juridică a zonelor interzise cultivării 
OMG-urilor;

28. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.


	759501ro.doc

