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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Contextul propunerii 

Raportorul pentru aviz dorește să reamintească unele fapte și cifre referitoare la cultivarea 
OMG-urilor, care să servească drept bază pentru dezbateri: 
- în prezent, în UE sunt autorizate două culturi de OMG: porumbul MON810 și cartoful 
Amflora;
- 17 OMG-uri se află pe lista de așteptare în vederea autorizării cultivării lor în UE;
- în 2009 au fost cultivate în total 94 800 ha de teren cu porumb MON810 în 5 state membre 
(Spania, Republica Cehă, Portugalia, România și Slovacia), 80% din suprafață menționată fiind 
situată în Spania (comparativ cu 107 700 ha în 2008, înainte ca Germania să întrerupă 
cultivarea). 
Cartoful Amflora este cultivat în prezent în 3 state membre: Suedia, Germania și Republica 
Cehă.  

În 2009, 14 milioane de agricultori din toată lumea au plantat 134 de milioane de hectare de 
OMG-uri1, dintre care 64 de milioane de hectare în SUA, peste 21 de milioane de hectare în 
Brazilia, respectiv Argentina și peste 8 milioane de hectare în țări precum Canada și India. 

Aceste cifre ilustrează impasul actual în care a ajuns procesul decizional privind OMG-urile în 
UE și lipsa de răspunsuri la preocupările reale exprimate de agricultori și consumatori.  

O abordare științifică a noilor tehnologii 

Raportorul pentru aviz consideră că cele mai bune avize științifice și o abordare bazată pe riscuri 
ar trebui să fie principiile fundamentale pentru determinarea siguranței noilor tehnologii. Fără 
avizele științifice, care reprezintă fundamentul deciziilor privind siguranța noilor metode și 
practici, societatea se expune riscului ca deciziile să fie luate pe baza popularității, și nu a 
siguranței. Alte elemente, cum ar fi preocupările de natură socio-economică sau considerentele 
de ordin etic, nu pot ține locul unor decizii privind siguranța, care au la bază un temei științific. 
Raportorul pentru aviz recunoaște faptul că propunerea Comisiei, în forma sa actuală, nu 
subminează procedura comună științifică de autorizare a OMG-urilor în Europa. 

Obiectul propunerii 

Potrivit Comisiei, în paralel cu stabilirea cadrului juridic global pentru autorizarea produselor 
care conțin OMG-uri sau care sunt derivate din acestea, propunerea urmărește să faciliteze 
luarea deciziilor, să țină seama de toți factorii relevanți și să ofere statelor membre suficientă 
flexibilitate pentru a decide în ceea ce privește cultivarea de OMG-uri după ce acestea au fost 
autorizate la nivelul UE. Cu toate că serviciul juridic al Consiliului și cel al Parlamentului 
European au exprimat îngrijorări profunde cu privire la certitudinea juridică, posibilele 
amenințări la adresa pieței unice și incompatibilitățile cu OMC, raportorul pentru aviz, după 
evaluarea tuturor argumentelor, a ajuns la concluzia că, ținând seama de toate motivele 
menționate anterior, propunerea poate permite îndeplinirea obiectivelor Comisiei și poate oferi 

                                               
1 S-au luat în considerare înregistrări pentru porumb, soia, bumbac și rapiță. 
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oportunități pentru realizarea de progrese în ceea ce privește eliminarea blocajului din procesul 
decizional legat de OMG-uri în UE.

Poziție 

Poziția generală adoptată de raportorul pentru aviz este aceea de a consolida propunerea 
Comisiei ca răspuns la preocupările legate de piața internă și respectarea normelor OMC. 
De asemenea, raportorul a introdus o cerință privind respectarea principiului proporționalității și 
a libertății de alegere a consumatorilor și agricultorilor. În plus, raportorul a urmărit să garanteze 
o mai mare protecție agricultorilor care doresc să cultive plante nemodificate genetic și să 
asigure o mai mare certitudine juridică statelor membre care recurg la această flexibilitate.  

Raportorul pentru aviz consideră că ar trebui să li se solicite statelor membre să adopte o 
abordare de la caz la caz atunci când decid să facă uz de această nouă competență pentru a 
garanta că restricțiile sunt specifice unei anumite culturi. În acest mod s-ar recunoaște faptul că 
diferite OMG-uri prezintă atât diferite riscuri, cât și beneficii în diferite regiuni și, prin urmare, 
ar trebui evaluate individual pentru a asigura că statele membre respectă principiul 
proporționalității.

Pentru a se respecta libertatea de alegere, reafirmată în concluziile Consiliului din 4 decembrie 
2008 și în avizul Comitetului Economic și Social European din 9 decembrie 2010 (NAT 480 -
CESE 1623/2010), este necesar să se asigure că pe teritoriul statelor membre sunt în vigoare 
norme solide în ceea ce privește coexistența. În acest sens, este necesară modificarea articolului 
26a din Directiva 2001/18/CE în așa fel încât producătorilor și consumatorilor care doresc să 
cultive sau să cumpere produse nemodificate genetic să li se ofere asigurarea că drepturile lor în 
acest sens vor fi respectate.  Raportorul pentru aviz consideră, de asemenea, că statele membre 
ar trebui să exploateze pe deplin flexibilitatea prevăzută la articolul 26a și în noua recomandare 
a Comisiei privind orientările pentru coexistență înainte de a adopta măsuri restrictive 
suplimentare în temeiul articolului 26b din propunere. 

În paralel cu măsurile de coexistență și pentru a proteja producătorii care nu cultivă OMG-uri 
împotriva pierderilor cauzate de prezența accidentală a OMG-urilor pe câmpurile pe care le 
cultivă și în semințele pe care le produc, raportorul pentru aviz solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere privind pragurile tehnice pentru indicarea pe etichete a urmelor de OMG-uri în 
semințele convenționale la niveluri proporționale, funcționale și cât mai scăzute posibil pentru 
toți operatorii economici, în conformitate cu cerințele formulate în concluziile Consiliului din 4 
decembrie 2008.

În sfârșit, pe lângă asigurarea faptului că măsurile restrictive sunt proporționale și că s-au luat 
toate măsurile practice necesare pentru a respecta libertatea de alegere a agricultorilor și a 
consumatorilor, raportorul pentru aviz propune îmbunătățirea certitudinii juridice pentru 
agricultori în cadrul prezentei propuneri.  În vederea atingerii acestui obiectiv, statele membre 
trebuie să publice și să pună în aplicare restricțiile pe care intenționează să le impună recurgând 
la noua competență conferită de articolul 26b din Directiva 2001/187/CE cu cel puțin trei luni 
înainte de începerea sezonului de cultivare, astfel încât agricultorii să își poată face planuri în 
avans, cu o anumită certitudine. 

Prin urmare, raportorul pentru aviz este dispus să sprijine această propunere, cu condiția 
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adoptării garanțiilor suplimentare propuse în prezentul aviz.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul acestei legislații, OMG-urile 
pentru cultivare fac obiectul unei evaluări 
individuale a riscurilor înainte de a fi 
autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii. Scopul acestei proceduri de 
autorizare este de a garanta un nivel înalt 
de protecție a vieții și sănătății umane, a 
sănătății și bunăstării animale, a intereselor 
ecologice și ale consumatorilor, asigurând 
în același timp funcționarea eficientă a 
pieței interne.

(2) În cadrul acestei legislații, OMG-urile 
pentru cultivare fac obiectul unei evaluări 
individuale a riscurilor înainte de a fi 
autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii, ținându-se seama, în 
conformitate cu anexa II la Directiva 
2001/18/CE, de efectele directe și 
indirecte, imediate și târzii, cumulate pe 
termen lung asupra sănătății omului și 
asupra mediului. Scopul acestei proceduri 
de autorizare este de a garanta un nivel 
înalt de protecție a vieții și sănătății umane, 
a sănătății și bunăstării animale, a 
intereselor ecologice și ale consumatorilor, 
asigurând în același timp funcționarea 
eficientă a pieței interne.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Conform experienței dobândite, 
cultivarea OMG-urilor este un aspect care 
este abordat mai în profunzime de statele 
membre, fie la nivel central, fie la nivel 
regional și local. Spre deosebire de 

(5) Conform experienței dobândite, 
cultivarea OMG-urilor este un aspect care 
este abordat mai în profunzime de statele 
membre, fie la nivel central, fie la nivel 
regional și local. Spre deosebire de 
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aspectele legate de introducerea pe piață și 
importul OMG-urilor, care ar trebui să fie 
în continuare reglementate la nivelul UE 
pentru a menține piața internă, cultivarea a 
fost recunoscută ca fiind un aspect cu o 
dimensiune locală/regională accentuată. 
Prin urmare, în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, statele 
membre ar trebui să poată adopta reguli
privind cultivarea eficientă a OMG-urilor 
pe teritoriul lor după ce OMG-ul a fost 
autorizat în mod legal pentru a fi introdus 
pe piața UE.

aspectele legate de introducerea pe piață și 
importul OMG-urilor, care ar trebui să fie 
în continuare reglementate la nivelul UE 
pentru a menține piața internă, cultivarea a 
fost recunoscută ca fiind un aspect cu o 
dimensiune locală/regională/teritorială
accentuată și cu o dimensiune specială ce 
relevă de autodeterminarea statelor 
membre. Prin urmare, în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, statele 
membre ar trebui să poată adopta dispoziții 
juridice obligatorii privind cultivarea 
eficientă a OMG-urilor pe teritoriul lor 
după ce OMG-ul a fost autorizat în mod 
legal pentru a fi introdus pe piața Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În acest context, pare necesar să se 
acorde statelor membre, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, mai multă 
libertate de decizie cu privire la cultivarea 
de OMG-uri pe teritoriul lor fără a se 
modifica sistemul pe care îl folosește 
Uniunea pentru autorizarea OMG-urilor și 
independent de măsurile pe care statele 
membre le pot adopta prin aplicarea 
articolului 26a din Directiva 2001/18/CE 
pentru a evita prezența accidentală a OMG-
urilor în alte produse.

(6) În acest context, pare necesar să se 
acorde statelor membre, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, mai multă 
flexibilitate la luarea deciziilor cu privire 
la cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor 
fără a se modifica sistemul pe care îl 
folosește Uniunea pentru autorizarea 
OMG-urilor și în paralel cu măsurile pe 
care statele membre trebuie să le adopte 
prin aplicarea articolului 26a din Directiva 
2001/18/CE, astfel cum a fost modificat de 
prezentul regulament, pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse.



AD\858438RO.doc 7/18 PE454.352v02-00

RO

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin urmare, statele membre ar trebui să
fie autorizate să adopte măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
tuturor OMG-urilor sau a anumitor OMG-
uri în tot teritoriul lor sau într-o parte a 
acestuia și să modifice aceste măsuri în 
consecință, cum li se pare adecvat, în 
toate etapele autorizării, reautorizării sau 
retragerii de pe piață a OMG-urilor în 
cauză. Aceasta ar trebui să se aplice și 
soiurilor modificate genetic de semințe și 
material săditor care sunt introduse pe piață 
în conformitate cu legislația relevantă 
privind comercializarea semințelor și 
materialului săditor și, în special, în 
conformitate cu Directivele 2002/53/CE și 
2002/55/CE. Măsurile ar trebui să se refere 
numai la cultivarea OMG-urilor și nu la 
libera circulație și importul semințelor și al 
materialului săditor modificate genetic, ca 
produse sau ca elemente ale produselor, 
precum și al produselor din recoltele 
acestora. În mod similar, ele nu ar trebui să 
afecteze cultivarea soiurilor nemodificate 
genetic de semințe și material săditor în 
care sunt detectate urme accidentale sau 
inevitabile din punct de vedere tehnic de 
OMG-uri autorizate de UE.

(7) Prin urmare, statele membre ar trebui să 
fie autorizate să adopte măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
anumitor OMG-uri, a unui grup de OMG-
uri definit de o varietate de cultură sau a 
tuturor OMG-urilor în tot teritoriul lor sau 
într-o parte a acestuia, cu condiția ca 
aceste măsuri să fi făcut obiectul unor 
consultări publice și al unor evaluări de 
impact prealabile și în măsura în care 
măsurile respective sunt adoptate și sunt 
accesibile în mod liber pentru toți 
operatorii în cauză, inclusiv pentru 
producători, cu cel puțin 12 luni înainte 
de începerea însămânțării. Această 
libertate de alegere acordată statelor 
membre este direct legată de suveranitatea 
acestora în ceea ce privește dezvoltarea și 
gestiunea teritorială, utilizarea terenurilor 
și necesitatea conservării diversității 
ecosistemelor. Aceasta ar trebui să se 
aplice și soiurilor modificate genetic de 
semințe și material săditor care sunt 
introduse pe piață în conformitate cu 
legislația relevantă privind comercializarea 
semințelor și materialului săditor și, în 
special, în conformitate cu Directivele 
2002/53/CE și 2002/55/CE. Măsurile ar 
trebui să se refere numai la cultivarea 
OMG-urilor și nu la libera circulație și 
importul semințelor și al materialului 
săditor modificate genetic, ca produse sau 
ca elemente ale produselor, precum și al 
produselor din recoltele acestora. În mod 
similar, ele nu ar trebui să afecteze 
cultivarea soiurilor nemodificate genetic de 
semințe și material săditor în care sunt 
detectate urme accidentale sau inevitabile 
din punct de vedere tehnic de OMG-uri 
autorizate de UE.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În conformitate cu cadrul juridic pentru 
autorizarea OMG-urilor, nivelul de 
protecție a sănătății umane/animale și a 
mediului ales în UE nu poate fi modificat 
de un stat membru, iar această situație nu 
trebuie să se schimbe. Cu toate acestea, 
statele membre pot adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
tuturor OMG-urilor sau a unora dintre 
acestea, în tot teritoriul lor sau într-o parte 
a acestuia, în baza unor motive legate de 
interesul public, altele decât cele deja 
abordate în totalitatea normelor armonizate 
ale UE care prevăd deja proceduri care iau 
în calcul riscurile pe care le poate prezenta 
cultivarea unui OMG pentru sănătate și 
mediu. De asemenea, măsurile respective 
ar trebui să fie în conformitate cu tratatele, 
în special în ceea ce privește principiul 
nediscriminării între produsele naționale și 
produsele nenaționale și articolele 34 și 36 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și cu obligațiile 
internaționale relevante ale Uniunii, în 
special în contextul Organizației Mondiale 
a Comerțului. 

(8) În conformitate cu cadrul juridic pentru 
autorizarea OMG-urilor, nivelul de 
protecție a sănătății umane/animale și a 
mediului ales în Uniune nu poate fi 
modificat de un stat membru, iar această 
situație nu trebuie să se schimbe. Cu toate 
acestea, statele membre pot adopta măsuri 
de restricționare sau de interzicere a 
cultivării anumitor OMG-uri, a unui grup 
de OMG-uri definit de o varietate de 
cultură sau a tuturor OMG-urilor  în tot 
teritoriul lor sau într-o parte a acestuia, în 
baza unor motive bine justificate legate de 
interesul public, altele decât cele deja 
abordate în totalitatea normelor armonizate 
ale Uniunii care prevăd deja proceduri care 
iau în calcul riscurile pe care le poate 
prezenta cultivarea unui OMG pentru 
sănătate și mediu. Noțiunea distinctă de 
„gestiune a riscurilor”, astfel cum este 
definită în Regulamentul 178/2002, ar 
putea fi totuși folosită ca temei de 
justificare a acestor măsuri. Aceste 
măsuri se pot justifica pe baza unor 
obiective generale ale politicii, precum: 

- necesitatea conservării unor tipuri 
specifice de agricultură, precum 
agricultura organică, agricultura cu o 
mare valoare naturală și tipurile 
tradiționale de agricultură,
- protecția diversității producției agricole,
- protecția zonelor fără OMG-uri atunci 
când măsurile în vigoare privind 
coexistența nu sunt suficiente pentru a 
asigura protecția acestora,
- imposibilitatea punerii în aplicare a 
coexistenței din cauza unor condiții 
geografice specifice (de exemplu, insule 
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mici, munți, teritoriu național mic),
- aspecte socio-economice, precum 
protecția anumitor produse de munte, 
politica și marca privind calitatea 
produselor, 
- obiective mai largi ale politicii de 
protecție a mediului, precum habitatele 
specifice, ecosistemele, biodiversitatea, 
apariția rezistenței și conservarea 
caracteristicilor peisajelor, 
- gestiunea teritorială sau planificarea 
utilizării terenurilor,
- alte motive legate de interesul public sau 
care vizează preocupările generale, bine 
justificate, proporționale și 
nediscriminatorii.
De asemenea, măsurile respective ar trebui 
să fie în conformitate cu tratatele, în 
special în ceea ce privește principiul 
nediscriminării între produsele naționale și 
produsele nenaționale, principiul 
proporționalității și articolele 34 și 36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și cu obligațiile 
internaționale relevante ale Uniunii, în 
special în contextul Organizației Mondiale 
a Comerțului. Măsurile respective ar 
trebui să asigure, de asemenea, că 
libertatea de alegere a agricultorilor și 
consumatorilor este respectată în mod 
corespunzător. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pe baza principiului subsidiarității, 
scopul prezentului regulament nu este de a 
armoniza condițiile de cultivare din statele 
membre, ci de a acorda libertate statelor 
membre pentru a invoca alte motive decât
evaluarea științifică a riscurilor pentru 

(9) Pe baza principiului subsidiarității, 
scopul prezentului regulament nu este de a 
armoniza condițiile de cultivare din statele 
membre, ci de a acorda flexibilitate statelor 
membre pentru a invoca motive bine 
justificate și de interes public, diferite de 
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sănătate și mediu pentru a interzice
cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor. În 
plus, unul din scopurile Directivei 
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 și 
reglementărilor tehnice, care este de a 
permite Comisiei să ia în considerare 
adoptarea de acte obligatorii la nivelul UE 
nu ar fi atins prin notificarea sistematică, în 
temeiul directivei respective, a măsurilor 
statelor membre. Mai mult, deoarece 
măsurile pe care statele membre le pot 
adopta în temeiul prezentului regulament 
nu pot avea ca obiect introducerea pe piață 
a OMG-urilor și, astfel, nu modifică 
condițiile de introducere pe piață a OMG-
urilor autorizate în temeiul legislației 
existente, procedura de notificare din 
cadrul Directive 98/34/CE nu pare a fi cel 
mai potrivit canal de informare pentru 
Comisie. Prin urmare, prin derogare, 
Directiva 98/34/CE nu ar trebui să se 
aplice. Un sistem mai simplu de notificare 
a măsurilor naționale înainte ca acestea să 
fie adoptate pare să fie un instrument mai 
bine adaptat pentru a informa Comisia cu 
privire la aceste măsuri. Măsurile pe care 
statele membre intenționează să le adopte 
ar trebui, astfel, să fie comunicate 
împreună cu motivele care au dus la 
acestea, Comisiei și celorlalte state 
membre cu o lună înainte de adoptarea 
acestora, în scopul informării.

cele legate de evaluarea științifică a 
riscurilor pentru sănătate și mediu, 
realizată în temeiul Părții C din Directiva 
2001/18/CE, precum motivele enumerate 
la considerentul 8 al prezentului 
regulament pentru a restricționa sau a
interzice cultivarea OMG-urilor pe tot
teritoriul lor sau pe o parte din acesta, în 
vederea facilitării procesului de luare a 
deciziilor referitoare la OMG-uri în 
Uniune. În plus, unul din scopurile 
Directivei 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 și reglementărilor tehnice1, 
care este de a permite Comisiei să ia în 
considerare adoptarea de acte obligatorii la 
nivelul UE nu ar fi atins prin notificarea 
sistematică, în temeiul directivei 
respective, a măsurilor statelor membre. 
Mai mult, deoarece măsurile pe care statele 
membre le pot adopta în temeiul 
prezentului regulament nu pot avea ca 
obiect introducerea pe piață a OMG-urilor 
și, astfel, nu modifică condițiile de 
introducere pe piață a OMG-urilor 
autorizate în temeiul legislației existente în 
sine, procedura de notificare din cadrul 
Directive 98/34/CE nu pare a fi cel mai 
potrivit canal de informare pentru Comisie. 
Prin urmare, prin derogare, Directiva 
98/34/CE nu ar trebui să se aplice. Un 
sistem mai simplu de notificare a măsurilor 
naționale înainte ca acestea să fie adoptate 
pare să fie un instrument mai bine adaptat 
pentru a informa Comisia cu privire la 
aceste măsuri. Măsurile pe care statele 
membre intenționează să le adopte ar 
trebui, astfel, să fie comunicate împreună 
cu motivele care au dus la acestea, 
Comisiei și celorlalte state membre cu o 
lună înainte de adoptarea acestora, în 
scopul informării.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În conformitate cu concluziile 
Consiliului Mediu din 4 decembrie 2008 
și în vederea respectării libertății de 
alegere și a punerii pe deplin în aplicare a 
principiului proporționalității, Comisia ar 
trebui să reevalueze nivelul pragurilor 
pentru semințe pentru indicarea pe 
etichete a urmelor de OMG-uri în 
semințele convenționale. Această 
reevaluare ar trebui să fie însoțită de 
propuneri relevante privind metode 
armonizate de eșantionare și de analiză a 
acestor urme și, în special, de stabilirea 
unei limite de performanță minimă a 
metodelor de detecție.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Directiva 2001/18/CE se modifică 
după cum urmează:
La articolul 26a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte 
produse.”

Justificare

Ar trebui să se impună statelor membre obligativitatea de a lua măsurile adecvate în vederea 
gestionării coexistenței pe teritoriul lor pentru a permite aplicarea libertății de alegere și a 
evita dificultățile de ordin transfrontalier ce rezultă ca urmare a lipsei gestionării 
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coexistenței. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/18/CE
Partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În Directiva 2001/18/CE, se introduce 
următorul articol, de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament:

(1) Se introduc următoarele articole, cu 
efect de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament:

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
tuturor OMG-urilor sau a anumitor OMG-
uri autorizate în conformitate cu partea C 
din prezenta directivă sau cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003 și care constau din 
soiuri modificate genetic introduse pe piață 
în conformitate cu legislația UE relevantă 
privind comercializarea semințelor și 
materialului săditor în tot teritoriul lor sau 
într-o parte a acestuia, cu condiția ca:

Statele membre pot adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
anumitor OMG-uri, a unui grup de OMG-
uri definit de o varietate de cultură sau a 
tuturor OMG-urilor autorizate în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003 și care constau din soiuri 
modificate genetic introduse pe piață în 
conformitate cu legislația UE relevantă 
privind comercializarea semințelor și 
materialului săditor în tot teritoriul lor sau 
într-o parte a acestuia, cu condiția ca:

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile respective să se bazeze pe alte 
motive decât cele legate de evaluarea 
efectului advers asupra sănătății și a 
mediului, care ar putea rezulta din 
diseminarea deliberată sau din introducerea 
pe piață a OMG-urilor;

(a) măsurile respective: 

(i) să se bazeze pe alte motive decât cele la 
care se referă evaluarea științifică și 
armonizată a riscurilor asupra sănătății și 
a mediului, realizată în temeiul Părții C 
din Directiva 2001/18/CE, care ar putea 
rezulta din diseminarea deliberată sau din 
introducerea pe piață a OMG-urilor, în 
vreme ce noțiunea de „gestiune a 
riscurilor”, astfel cum a fost definită în 
Regulamentul CE nr. 178/2002, ar putea 
fi folosită ca bază de justificare a 
măsurilor restrictive regionale/naționale.

(ii) să poată fi justificate pe baza unor 
obiective generale ale politicii, precum: 
- necesitatea conservării unor tipuri 
specifice de agricultură, precum 
agricultura organică, agricultura cu o 
mare valoare naturală și tipurile 
tradiționale de agricultură,
- protecția diversității producției agricole,
- protecția zonelor fără OMG-uri atunci 
când măsurile în vigoare privind 
coexistența nu sunt suficiente pentru a 
asigura protecția acestora,
- imposibilitatea punerii în aplicare a 
coexistenței din cauza unor condiții 
geografice specifice (de exemplu, insule 
mici, munți, teritoriu național mic),
- aspecte socio-economice, precum 
protecția anumitor produse de munte, 
politica și marca privind calitatea 
produselor,  
- obiective mai largi ale politicii de 
protecție a mediului, precum habitatele 
specifice, ecosistemele, biodiversitatea și 
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conservarea caracteristicilor peisajelor, 
- gestiunea teritorială sau planificarea 
utilizării terenurilor,
- alte motive legate de interesul public sau 
care vizează preocupările generale, bine 
justificate, proporționale și 
nediscriminatorii.

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsurile respective să asigure că 
libertatea de alegere a agricultorilor și a 
consumatorilor este respectată în mod 
corespunzător; 

Justificare

Principiul fundamental al libertății de alegere a agricultorilor și consumatorilor ar trebui să 
fie respectat, deoarece astfel se va asigura că măsurile sunt proporționale, că se ține seama 
de interesele tuturor părților interesate și că în regiuni are loc o dezbatere cu privire la 
cultivarea de OMG-uri. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) să fi făcut, în prealabil, obiectul unui 
studiu de impact care să fi demonstrat 
necesitatea și proporționalitatea lor;
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Justificare

Pentru a consolida validitatea juridică a măsurilor de restricționare sau de interzicere a 
cultivării OMG-urilor adoptate de statele membre, în prealabil ar trebui efectuat un studiu de 
impact, care să demonstreze necesitatea și proporționalitatea măsurilor avute în vedere. În 
caz de contencios în fața OMC, un astfel de studiu de impact ar facilita apărarea măsurii 
adoptate.

Amendamentul 14
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) să fi făcut, în prealabil, obiectul unei 
consultări publice cu o durată minimă de 
treizeci de zile.

Justificare

Pentru ca autoritățile naționale competente să poată lua decizii în cunoștință de cauză, este 
necesar ca părțile implicate să-și poată expune observațiile înainte de adoptarea unor astfel 
de măsuri, care sunt susceptibile să producă efecte pe diferite filiere.

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) măsurile respective să fie adoptate și 
să fie accesibile în mod liber tuturor 
operatorilor, inclusiv agricultorilor, cu cel 
puțin 12 luni înainte de începerea 
însămânțării;
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Amendamentul 16
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) acestea să fie în conformitate cu 
tratatele.

b) acestea să fie în conformitate cu 
tratatele, în special cu principiul 
proporționalității și cu obligațiile 
internaționale ale Uniunii.

Amendamentul 17
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b - alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează necesitatea unei 
armonizări a metodelor de eșantionare și 
de analiză pentru OMG-urile 
neautorizate, prezente în cantități reduse 
în semințe și, în special, stabilirea unei 
limite de performanță minimă a metodelor 
de detecție.

Justificare

Absența armonizării conduce statele membre la aplicarea unor norme diferite, care introduc 
inevitabil denaturări în ceea ce privește concurența, întreprinderile putând adapta circuitele 
comerciale. Întrucât cazurile de identificare a unor urme de OMG-uri neautorizate în loturile 
de semințe importate sunt frecvente, în pofida măsurilor luate de operatori, este de dorit ca, 
pentru alimentele destinate animalelor, să se aibă în vedere același demers ca cel propus de 
Comisie.

Amendamentul 18
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 ba
Etichetarea cu mențiunea „fără OMG-

uri”
Comisia propune condiții armonizate, în 
care operatorii pot recurge la mențiuni 
referitoare la absența OMG-urilor din 
produse.

Justificare

Orientările referitoare la coexistența culturilor din 13 iulie 2010 indică faptul că statele 
membre pot lua măsuri pentru a evita efectele economice exercitate de prezența OMG-urilor 
până la praguri inferioare pragului de etichetare comunitară de 0,9%. Pentru a evita 
distorsionarea concurenței, condițiile în care operatorii pot recurge la mențiuni referitoare la 
absența OMG-urilor din produse ar trebui armonizate la nivel comunitar.
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