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Amendamentul 10
Christofer Fjellner

Propunere de regulament – act de modificare
-

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Amendamentul 11
Sandrine Bélier

Propunere de regulament – act de modificare
-
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Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the "renationalisation" of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Amendamentul 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
-

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Justificare

Prezenta propunere prezintă prea multe deficiențe (a se vedea avizele juridice ale serviciului 
juridic al PE și al serviciului juridic al Consiliului); prezenta propunere nu reprezintă un 
răspuns adecvat la concluziile Consiliului din 2008, care trebuie puse în aplicare în 
întregime, și nu previne contaminarea culturilor convenționale sau ecologice.



AM\861210RO.doc 5/80 PE460.799v02-00

RO

Amendamentul 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 martie 
2001 privind diseminarea deliberată în 
mediu a organismelor modificate genetic și 
de abrogare a Directivei 90/220/CEE a 
Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
produsele alimentare și furajele modificate 
genetic stabilesc un cadru juridic 
cuprinzător pentru autorizarea 
organismelor modificate genetic (OMG-
uri), care este în totalitate aplicabil OMG-
urilor care urmează a fi utilizate în scopul 
cultivării în UE, ca semințe sau alt material 
săditor (denumite în continuare „OMG-uri 
pentru cultivare”).

(1) Directiva 2001/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 martie 
2001 privind diseminarea deliberată în 
mediu a organismelor modificate genetic și 
de abrogare a Directivei 90/220/CEE a 
Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
produsele alimentare și furajele modificate 
genetic stabilesc, în conformitate cu 
principiul precauției, un cadru juridic 
cuprinzător pentru autorizarea 
organismelor modificate genetic (OMG-
uri), care este în totalitate aplicabil OMG-
urilor care urmează a fi utilizate în scopul 
cultivării în UE, ca semințe sau alt material 
săditor (denumite în continuare „OMG-uri 
pentru cultivare”).

Or. en

Justificare

În conformitate cu tratatul, măsurile luate de Comunitate cu privire la mediu ar trebui să se 
bazeze pe principiul adoptării unor măsuri preventive. În cazul în care o activitate amenință 
sănătatea umană și mediul, ar trebui luate măsuri de precauție.

Amendamentul 14
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cadrul acestei legislații, OMG-urile (2) În cadrul acestei legislații, OMG-urile 
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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.

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 întârziate, precum și 
de cele cumulative pe termen lung asupra 
sănătății oamenilor 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.

Or. en

Amendamentul 15
Justas Vincas Paleckis

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 directe și indirecte, 
pe termen scurt și lung, pentru mediu și 
sănătatea oamenilor, 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.

Or. en
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Amendamentul 16
Rovana Plumb

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 directe și indirecte, 
pe termen scurt și pe termen lung 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.

Or. ro

Amendamentul 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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. 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, și de a 
răspunde cerințelor de ordin etic și social 
ale cetățenilor.

Or. en
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Justificare

Respectarea principiilor etice recunoscute într-un stat membru este foarte importantă. Având 
în vedere modificarea temeiului juridic, acesta fiind acum articolul 192 din tratat, 
menționarea bunei funcționări a pieței interne este redundantă.

Amendamentul 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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. În conformitate cu concluziile 
Consiliului Mediu din 4 decembrie 2008, 
această evaluare a riscurilor ar trebui 
consolidată, în special prin a ține mai 
bine seama de specificitățile regionale și 
locale în cadrul evaluării desfășurate de 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară. 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. Același nivel ridicat de 
protecție a sănătății și a mediului ar 
trebui atins și menținut pe întreg teritoriul 
Uniunii.

Or. fr

Justificare

Concluziile Consiliului din 4 decembrie 2008 solicitau ameliorarea procesului de punere în 
aplicare a cadrului legislativ existent, în special consolidarea evaluării riscurilor, incluzând 
cerința de a ține seama mai bine de specificitățile regionale și locale. Este important să se 
reamintească faptul că în cadrul evaluării armonizate la nivel comunitar trebuie să se țină 
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seama de riscurile pentru ecosistemele specifice, cu scopul de a proteja consumatorii și 
mediul pe ansamblul teritoriului.

Amendamentul 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu concluziile 
Consiliului Mediu din 4 decembrie 2008, 
Comisia ar trebui să asigure de o manieră 
prioritară punerea în aplicare corectă a 
dispozițiilor Directivei 2001/18/CE, în 
special a cerințelor din anexa II 
referitoare la evaluarea riscurilor de 
mediu. Atâta timp cât dispozițiile 
referitoare la evaluarea riscurilor nu sunt 
puse în aplicare în mod corespunzător, nu 
ar trebui să se autorizeze nici un soi de 
OMG.

Or. en

Justificare

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.
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Amendamentul 20
Dan Jørgensen

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia ar trebui să garanteze, de o 
manieră prioritară, punerea în aplicare a 
concluziilor Consiliului Mediu din 4 
decembrie 2008, în speță punerea în 
aplicare corespunzătoare a dispozițiilor 
juridice menționate în anexa II la 
Directiva 2001/18/CE cu privire la 
evaluarea riscurilor referitoare la OMG-
uri. În special, Comisia ar trebui să 
garanteze că sunt evaluate în mod riguros 
atât efectele pe termen lung asupra 
mediului ale culturilor modificate genetic, 
cât și efectele lor potențiale asupra 
organismelor care nu sunt vizate; că se 
ține seama în mod corespunzător de 
caracteristicile mediilor gazdă și ale 
zonelor geografice în care plantele 
modificate genetic pot fi cultivate; că se 
evaluează consecințele potențiale asupra 
mediului determinate de modificarea 
practicilor de utilizare a ierbicidelor din 
cauza culturilor modificate genetic 
rezistente la ierbicide; că se ține seama în 
mod corespunzător de preocupările de 
natură științifică ale statelor membre; că 
se fac cercetări independente cu privire la 
riscurile potențiale ale OMG-urilor; că se 
asigură resursele necesare pentru 
efectuarea acestor cercetări; precum și că 
cercetătorii independenți au acces la toate 
documentele relevante, cu respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament nu exonerează Comisia de responsabilitatea sa de a garanta punerea în 
aplicare corespunzătoare a legislației UE privind procedura armonizată de autorizare în 



AM\861210RO.doc 11/80 PE460.799v02-00

RO

temeiul părții C din Directiva 2001/18/CE.

Amendamentul 21
Julie Girling

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ar trebui să se atragă atenția asupra 
punctului 10 din concluziile reuniunii 
Consiliului Mediu din 4 decembrie 2008, 
care invită AESA și statele membre să 
formeze o rețea extinsă de organizații 
științifice care să reprezinte toate 
disciplinele, inclusiv pe cele legate de 
chestiunile de mediu, pentru evaluarea 
riscurilor asociate cu cultivarea sau 
utilizarea plantelor modificate genetic în 
alimente și furaje în conformitate cu 
articolul 36 din Regulamentul 
178/2002/CE al Parlamentului European 
și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației alimentare, de 
instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranței 
produselor alimentare1, asigurând, astfel, 
coordonarea și cooperarea efectivă dintre 
oamenii de știință. Subliniază importanța 
aplicării depline a articolului 30 din 
Regulamentul 178/2002/CE, care solicită 
AESA să exercite vigilență pentru a 
identifica din timp orice sursă posibilă de 
divergențe între opiniile științifice, 
precum și ca AESA să coopereze cu 
statele membre și cu organismele 
naționale pentru a rezolva sau clarifica 
problemele științifice divergente.
1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Or. en
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Amendamentul 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este necesar ca în cadrul prezentului 
regulament și la punerea în aplicare a 
acestuia să se țină seama de principiul 
precauției.

Or. en

Justificare

În conformitate cu tratatul, măsurile luate de Comunitate în ceea ce privește mediul ar trebui 
să se bazeze pe principiul adoptării unor măsuri preventive. În cazul în care o activitate 
amenință sănătatea omului și mediul, ar trebui luate măsuri de precauție.

Amendamentul 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Odată ce un OMG este autorizat în 
scopul cultivării în conformitate cu cadrul 
juridic al UE privind OMG-urile și este 
conform, în ceea ce privește soiul care 
urmează să fie introdus pe piață, cu 
cerințele legislației UE privind 
comercializarea semințelor și a 
materialului săditor, statele membre nu 
sunt autorizate să interzică, restricționeze 
sau împiedice libera sa circulație pe 
teritoriul acestora, cu excepția condițiilor 
definite de legislația UE.

(4) Chiar dacă un OMG este autorizat în 
scopul cultivării în conformitate cu cadrul 
juridic al UE privind OMG-urile și este 
conform, în ceea ce privește soiul care 
urmează să fie introdus pe piață, cu 
cerințele legislației UE privind 
comercializarea semințelor și a 
materialului săditor, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea să interzică, 
restricționeze sau împiedice libera sa 
circulație pe teritoriul acestora, cu excepția 
condițiilor definite de legislația UE.
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Or. en

Justificare

Chestiunea cultivării OMG-urilor este extrem de sensibilă și din acest motiv ar trebui ca 
statele membre să poată deroga de la acquis-ul UE când și dacă o consideră necesar.

Amendamentul 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cercetarea efectuată până în prezent 
arată că plantele prezintă sisteme de 
apărare privind integrarea genoamelor 
exogene pentru a evita transferul 
orizontal de gene, acestea incluzând 
silențierea și degradarea secvențelor 
exogene.

Or. es

Amendamentul 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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
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 

(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. Aspectele legate de 
introducerea pe piață și importul OMG-
urilor ar trebui să fie în continuare 
reglementate la nivelul UE pentru a 
menține piața internă. Cultivarea OMG-
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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.

urilor ar putea necesita mai multă 
flexibilitate în anumite situații, deoarece 
reprezintă un aspect cu o dimensiune 
locală/regională accentuată. Cu toate 
acestea, procedura de autorizare comună 
nu ar trebui să fie influențată în mod 
negativ de această flexibilitate. 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 Uniunii, cu condiția ca regulile 
respective să nu afecteze libera circulație 
și comercializare a produselor și 
semințelor modificate genetic.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se asigure că flexibilitatea acordată statelor membre în temeiul noului articol 
26b nu interferează cu funcționarea pieței unice și procedura comună de autorizare a OMG-
urilor.

Amendamentul 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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 
aspectele legate de introducerea pe piață și 

(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 
aspectele legate de introducerea pe piață și 
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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.

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. În 
plus, este posibil ca evaluarea armonizată 
a riscului pentru mediu și sănătate să nu 
ia în calcul toate efectele posibile ale 
cultivării OMG-urilor în regiuni și 
ecosisteme diferite. 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.

Or. en

Justificare

Fără a contesta rolul AESA ca organism de evaluare a riscurilor, riscurile de mediu și cele 
pentru sănătate pot diferi între diversele regiuni. Statele membre sunt mai bine echipate 
pentru a conduce cercetări și a aprecia impactul asupra diverselor ecosisteme.

Amendamentul 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

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 
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 

(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 
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 
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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.

dimensiune locală/regională/teritorială
accentuată și ca o chestiune care prezintă 
o importanță deosebită pentru dreptul la 
autodeterminare al 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 UE.

Or. en

Amendamentul 28
Julie Girling

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 în ceea ce privește luarea de 
decizii cu privire la cultivarea de OMG-uri 
pe teritoriul lor fără a se modifica sistemul 
pe care îl folosește Uniunea pentru 
autorizarea OMG-urilor. Acest sistem de 
autorizații ar trebui să rămână singurul 
temei pentru evaluarea științifică a 
riscurilor de mediu și a celor pentru 
sănătate și ar trebui să funcționeze în 
paralel cu măsurile pe care statele membre 
trebuie să le ia prin aplicarea articolului 
26a din Directiva 2001/18/CE, astfel cum 
este modificată de prezenta decizie, pentru 
a evita prezența accidentală a OMG-urilor 
în alte produse.

Or. en
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Amendamentul 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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 
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 sunt obligate să le ia prin 
aplicarea articolului 26a din Directiva 
2001/18/CE, în interiorul frontierelor și 
peste frontiere, pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse.

Or. en

Justificare

Măsurile împotriva contaminării trebuie să fie obligatorii pentru statele membre pentru a 
evita contaminarea cu OMG-uri a agricultorilor și a producătorilor care cultivă soiuri 
nemodificate genetic.

Amendamentul 30
Daciana Octavia Sârbu

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 

(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 
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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.

Uniunea pentru autorizarea OMG-urilor și 
independent de măsurile pe care statele 
membre sunt obligate să le ia prin 
aplicarea articolului 26a din Directiva 
2001/18/CE, în interiorul frontierelor și 
peste frontiere, pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse.

Or. en

Amendamentul 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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 
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 sunt obligate să le ia prin 
aplicarea articolului 26a din Directiva 
2001/18/CE pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse.

Or. en

Justificare

În legătură cu amendamentul 7 al raportorului. Eventuala cultivare de OMG-uri nu ar trebui 
să însemne costuri suplimentare pentru cei care practică agricultura ecologică sau 
convențională. Prin urmare, ar trebui să devină obligatorie stabilirea de măsuri de către 
statele membre pentru a evita prezența OMG-urilor în alte produse, măsuri care deocamdată 
sunt opționale potrivit formulării actuale a articolului 26a.
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Amendamentul 32
Horst Schnellhardt

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 
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. Libertatea statelor 
membre de a lua măsuri nu trebuie să 
conducă la denaturarea concurenței între 
agricultorii din diversele state membre ale 
Uniunii și între diversele metode de 
cultivare (ecologică, convențională, cu 
OMG-uri și altele).

Or. de

Amendamentul 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 

(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 
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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.

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. Această marjă de 
manevră acordată statelor membre nu ar 
trebui să determine denaturarea 
concurenței dintre agricultorii din 
diversele state membre.

Or. fr

Amendamentul 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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, după 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 

(7) Prin urmare, statele membre ar trebui să 
fie autorizate să adopte măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-urilor, de la caz la caz, pe întregul 
teritoriul lor sau într-o parte a acestuia și să 
modifice aceste măsuri în consecință, după
cum li se pare adecvat, în toate etapele 
autorizării, reautorizării sau retragerii de pe 
piață a OMG-urilor în cauză, cu condiția 
ca aceste măsuri să fie adoptate și să fie 
accesibile public de toți operatorii 
economici în cauză, inclusiv de 
producătorii agricoli, cu cel puțin 
douăsprezece luni înainte de începerea 
perioadei de vegetație. Aceste măsuri nu 
ar trebui să repună în discuție obiectivul 
de a armoniza legislația statelor membre, 
vizat de Directiva 2001/18/CE și de 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Ar 
trebui să fie posibil să se adopte aceste 
măsuri și în cazul soiurilor modificate 
genetic de semințe și material săditor care 
sunt introduse pe piață în conformitate cu 
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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.

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.

Or. fr

Justificare

Măsurile restrictive naționale trebuie să re refere la culturi specifice; OMG-urile pot 
prezenta amenințări și efecte benefice diferite în funcție de regiune. În plus, decizia națională 
de interdicție nu trebuie să perturbeze echilibrul economic al exploatațiilor agricole. Este 
posibil ca, înainte de introducerea interdicțiilor, agricultorii să fi semnat cu întreprinderile 
prelucrătoare contracte de livrare a mărfurilor; nerespectarea acestui tip de contract poate 
să se repercuteze extrem de negativ pe plan financiar asupra exploatațiilor agricole.

Amendamentul 35
Julie Girling

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 

(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 de la caz la caz în întreg teritoriul lor 
sau într-o parte a acestuia, cu condiția ca 
măsurile respective să fie adoptate și să fie 
accesibile public de către toți operatorii 
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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.

interesați, inclusiv de producătorii 
agricoli, cu cel puțin șase luni înainte de 
începerea perioadei de vegetație, și să 
modifice aceste măsuri în consecință, cum 
li se pare adecvat. Aceste măsuri ar trebui 
să se bazeze pe alte motive decât cele deja 
abordate în totalitatea normelor 
armonizate ale Uniunii care prevăd deja 
proceduri care iau în calcul riscurile 
pentru sănătate și mediu pe care le poate 
prezenta cultivarea unui OMG. 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.

Or. en

Amendamentul 36

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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 

(7) Prin urmare, statele membre ar trebui să 
fie autorizate să adopte măsuri de 
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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.

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. Cultivarea este, de fapt, strâns 
legată de utilizarea terenurilor și de 
protecția faunei și florei, domenii unde 
statele membre păstrează competențe 
importante. Teritoriile naționale sunt 
caracterizate prin marea diversitate a 
ecosistemelor. Orice impact asupra 
acestor ecosisteme, în special din cauza 
posibilelor schimbări ale practicilor 
agricole, poate avea și implicații asupra 
sănătății. Ar trebui ca aceste măsuri să se 
poată adopta și în cazul 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.

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 4 al raportorului. Comisia justifică utilizarea subsidiarității și a 
recomandărilor referitoare la aspectul „coexistenței” prin diversitatea practicilor agricole 
între statele membre și în cadrul acestora. Teritoriile naționale sunt caracterizate prin marea 
diversitate a ecosistemelor. Modificarea practicilor agricole din cauza cultivării OMG-urilor 
poate avea și un impact asupra sănătății.
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Amendamentul 37

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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 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. Motivele invocate de 
statele membre pot include luarea în 
considerare a altor efecte negative asupra 
mediului sau sănătății decât efectele deja 
cuprinse în evaluarea riscurilor prevăzută 
în partea C din Directiva 2001/18/CE, și 
pot include, cel puțin parțial, analiza 
datelor științifice legate de impactul 
asupra mediului la nivel central, local sau 
regional asupra mediilor receptoare sau 
pot fi legate de persistența incertitudinii 
științifice cu privire la impactul asupra 
mediului și sănătății examinat cu prilejul 
procesului de evaluare a riscurilor sau de 
absența sau insuficiența datelor privind 
efectele adverse potențiale. Aceste motive 
pot depinde, de asemenea, de factori care 
nu sunt legați direct de evaluarea 
riscurilor, ci de gestionarea riscurilor sau 
de alte politici naționale. Motivele 
invocate de statele membre pot include, de 
asemenea, printre altele, riscul ca 
buruienile sau organismele vizate să 
dezvolte rezistență, potențialul invaziv al 
plantei., prevenirea impactului negativ 
asupra mediului sau sănătății al 
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practicilor agricole nedurabile sau 
protejarea și menținerea unor practici 
agricole care contribuie la durabilitatea 
ecosistemelor. Aceste motive pot cuprinde, 
printre altele, atât aspecte socio-
economice, cum ar fi fezabilitatea 
practică și costul măsurilor prevăzute la 
articolul 26a al Directivei 2001/18/CE 
pentru evitarea prezenței accidentale a 
OMG-urilor în alte produse, 
fragmentarea teritoriului, modificările 
practicilor agricole legate de regimurile 
proprietății intelectuale, cât și obiective 
ale politicii sociale, cum ar fi conservarea 
diversității sau a specificității practicilor 
agricole. 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.

Or. en

Justificare

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Amendamentul 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8 
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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 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 complementare sau diferite 
de cele deja evaluate în temeiul normelor 
armonizate ale Uniunii. Motivele invocate 
de statele membre pot include luarea în 
considerare a altor efecte negative asupra 
mediului complementar decât efectele 
deja cuprinse în evaluarea riscurilor 
prevăzută în partea C din Directiva 
2001/18/CE și pot include și alți factori 
legitimi cum ar fi: absența sau 
insuficiența unor date adecvate privind 
efectele adverse potențiale ale OMG-
urilor asupra ecosistemului sau asupra 
sănătății publice dintr-un stat membru; 
natura invazivă sau persistentă a 
culturilor modificate genetic; motive 
legate de modificarea practicilor agricole 
din cauza cultivării OMG-urilor, care au 
drept rezultat efecte negative asupra 
sănătății și mediului; motive care justifică 
menținerea și dezvoltarea unor practici 
agricole care combină în mod optim 
producția cu durabilitatea ecosistemelor 
sau existența unor practici alternative în 
raport cu cultivarea OMG-urilor, ale 
căror performanțe tehnice, economice și 
ambientale sunt superioare. 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 
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internaționale relevante ale Uniunii, în 
special în contextul Organizației Mondiale 
a Comerțului.

Or. en

Justificare

Pentru a putea prezenta justificări bine fundamentate din punct de vedere juridic, statele 
membre trebuie să aibă dreptul să justifice interzicerea sau restricționarea cultivării de 
OMGuri pe motive legate de efectele negative asupra sănătății sau mediului care pot apărea 
din cauza diseminării deliberate sau introducerii pe piață a OMG-urilor.

Amendamentul 39
Dan Jørgensen

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 

(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. Măsurile respective pot să 
se bazeze pe motive legate de efectele 
negative asupra sănătății sau mediului 
care ar putea rezulta în urma diseminării 
deliberate sau a introducerii pe piață a 
OMG-urilor, atunci când acestea diferă 
de efectele examinate în cadrul procesului 
de evaluare a riscurilor derulat în 
conformitate cu partea C din Directiva 
2001/18/CE sau care nu au fost luate în 
calcul deloc sau nu în suficientă măsură 
în evaluarea respectivă. Măsurile 
naționale ar putea să se bazeze, printre 
altele, pe următoarele motive: absența sau 
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special în contextul Organizației Mondiale 
a Comerțului.

insuficiența datelor privind efectele 
adverse potențiale ale OMG-urilor asupra 
mediului sau sănătății publice într-un stat 
membru sau persistența incertitudinii 
științifice în legătură cu posibilul impact 
asupra mediului sau al sănătății examinat 
cu prilejul evaluării riscurilor efectuate în 
conformitate cu partea C din Directiva 
2011/18/CE; prevenirea impactului 
negativ asupra mediului sau sănătății 
generat de practicile agricole legate de 
cultivarea OMG-urilor; protejarea 
practicilor agricole durabile din punct de 
vedere ecologic care sporesc fertilitatea 
solurilor și biodiversitatea. Măsurile 
naționale se pot baza și pe alți factori 
legitimi care ar putea rezulta din 
diseminarea sau introducerea pe piață 
deliberată a OMG-urilor. 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.

Or. en

Justificare

Statelor membre li se permite să adopte măsuri naționale din motive legate de factori de 
mediu, sanitari sau alți factori legitimi generați de eliberarea deliberată în mediul 
înconjurător a OMG-urilor, pentru a conferi măsurilor naționale soliditate juridică.

Amendamentul 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8 
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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 ar trebui să se schimbe. Cu 
toate acestea, statele membre pot adopta 
măsuri de restricționare sau de interzicere a 
cultivării OMG-urilor de la caz la caz, pe 
întreg teritoriul lor sau într-o parte a 
acestuia, în baza unor motive legate de 
interesul public, bine fundamentate din 
punct de vedere științific și diferite de cele 
deja evaluate în temeiul 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. Ar trebui 
să se realizeze un studiu de impact 
prealabil care să vizeze demonstrarea 
necesității și proporționalității acestor 
măsuri. Aceste motive trebuie să depindă 
de factori legați de gestionarea riscurilor 
sau de alte politici naționale. 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. De 
asemenea, aceste măsuri ar trebui să fie 
conforme cu principiul proporționalității 
și, de altfel, ar trebui să respecte libertatea 
de alegere a agricultorilor și a 
consumatorilor. Pentru a atinge acest 
ultim obiectiv, ar trebui să se limiteze la 
trei ani durata măsurilor adoptate de 
statele membre și să se condiționeze 
reînnoirea acestora de realizarea unui 
nou studiu de impact, care să demonstreze 
necesitatea și proporționalitatea acestora. 
Va fi de competența Comisiei să evalueze 
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dacă este necesar să se stabilească 
praguri pentru indicarea pe etichete a 
urmelor de OMG-uri în semințele 
convenționale, la cele mai scăzute niveluri 
realiste, proporționate și funcționale, 
pentru toți operatorii economici.

Or. fr

Justificare

Alegerea de a introduce o interdicție la nivel național trebuie să se sprijine pe alte câmpuri 
de evaluare decât cele conduse de AESA. În caz contrar, s-ar pune sub semnul întrebării 
însăși piața unică, permițând interpretări diferite la nivel național a aceleiași evaluări 
validate la nivel comunitar; ar exista posibilitatea introducerii unor noi plângeri în cadrul 
OMC. În plus, introducerea unor praguri de toleranță pare a fi de neevitat pentru a asigura 
protejarea intereselor economice ale tuturor și, astfel, respectarea principiului libertății de 
alegere.

Amendamentul 41
Kriton Arsenis

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 

(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 
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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.

nediscriminării între produsele naționale și 
produsele nenaționale și articolele 34 și 36 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Cultivarea este strâns legată de 
utilizarea terenurilor și de protecția 
faunei și florei, domenii în care statele 
membre păstrează competențe importante; 
ținând seama de faptul că teritoriile 
naționale sunt caracterizate printr-o mare 
diversitate a ecosistemelor și că orice 
impact asupra ecosistemelor poate avea și 
implicații asupra sănătății, statelor 
membre ar trebui să li se confere dreptul 
să restricționeze sau să interzică 
cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor pe 
motive legate de efectele negative asupra 
mediului sau sănătății sau de alți factori 
legitimi care sunt complementari celor 
examinați în cadrul procesului de 
evaluare a riscurilor derulat în 
conformitate cu partea C din Directiva 
2001/18/CE sau care nu au fost luate în 
calcul deloc sau nu în suficientă măsură 
în evaluarea respectivă.

Or. en
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Justificare

Trebuie să se acorde statelor membre posibilitatea de a baza interdicțiile privind OMG-urile 
la nivel național pe considerente sanitare sau ecologice.

Amendamentul 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Restricționarea sau interzicerea 
cultivării unor OMG-uri specifice de către 
statele membre nu previne și nu 
restricționează utilizarea de către alte 
state membre a OMG-urilor autorizate.

Or. en

Amendamentul 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Nu s-a întâmplat niciodată în istoria 
agriculturii europene ca o specie agricolă 
să fi invadat sau afectat negativ mediul 
sau ecosistemele sale, cu excepția 
daunelor produse de folosirea terenurilor 
în scop agricol.

Or. es
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Amendamentul 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Noile tehnici de testare a evaluării 
riscurilor genetice au eliminat 
posibilitatea transferului orizontal de 
gene de la plante sau animale către 
oameni, aducând astfel dovezi științifice 
conform cărora speciile agricole nu sunt 
susceptibile la invazia genetică, aceasta 
reprezentând o garanție pentru siguranța
alimentară. Explicația științifică a acestor 
descoperiri rezidă în faptul că toate 
sistemele digestive cunoscute sunt special 
concepute pentru a sintetiza biopolimerii 
(grăsimi, proteine, acizi nucleici și 
carbohidrați) în monomeri (acizi grași, 
amino-acizi, nucleotide și respectiv 
zaharuri) în vederea utilizări lor de către 
organism.

Or. es

Amendamentul 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 
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 

(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 restricționa sau interzice
cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor din 
motive legate de efectele negative asupra 
sănătății sau mediului care ar putea 
apărea în urma diseminării deliberate sau 
a introducerii pe piață a OMG-urilor sau 
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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.

legate de alți factori legitimi. 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.

Or. en

Amendamentul 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9 
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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 
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.

(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 restrânge sau a interzice 
cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor din 
motive legate de impactul asupra sănătății 
sau mediului sau de alți factori legitimi 
care ar putea rezulta din răspândirea 
deliberată de OMG-uri, atunci când acești 
factori sunt diferiți de cei examinați cu 
prilejul procesului de evaluare a riscului 
derulat în conformitate cu partea  C din 
prezenta directivă sau nu au fost luați în 
calcul deloc sau nu în suficientă măsură 
în evaluarea respectivă. 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 
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cu motivele care au dus la acestea, 
Comisiei și celorlalte state membre cu o 
lună înainte de adoptarea acestora, în 
scopul informării.

Or. en

Justificare

Trebuie să se acorde statelor membre posibilitatea de a întemeia interdicțiile privind OMG-
urile la nivel național pe considerente sanitare sau ecologice.

Amendamentul 48
Kathleen Van Brempt

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 
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-

(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 
sănătate și mediu pentru a restrânge sau 
interzice cultivarea OMG-urilor pe 
teritoriul lor din motive legate de factori 
legitimi, ambientali sau de altă natură, 
care ar putea rezulta din răspândirea 
voluntară sau din introducerea pe piață a 
unor OMG-uri, atunci când acești factori 
nu au fost abordați în cadrul procedurii 
armonizate prevăzute în partea C din 
Directiva 2001/18/CE sau nu au fost luați 
în calcul în suficientă măsură de aceasta. 
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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 49
Justas Vincas Paleckis

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 
sănătate și mediu pentru a interzice 
cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor. În 
plus, unul din scopurile Directivei 

(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 restricționa sau a 
interzice cultivarea OMG-urilor pe 
teritoriul lor din motive ținând de riscurile 
pentru sănătate și mediu, sau de alți 
factori legitimi care nu au fost abordați în 
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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.

cadrul procedurii armonizate prevăzute în 
partea C din Directiva 2001/18/CE. 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.

Or. en

Amendamentul 50

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9 
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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 
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.

(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 motive 
complementare sau diferite de evaluarea 
științifică a riscurilor pentru sănătate și 
mediu pentru a interzice cultivarea OMG-
urilor pe teritoriul lor sau motive legate de 
existența unor factori care nu au fost 
abordați în mod corespunzător în 
evaluarea riscurilor. 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.
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Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 6 al raportorului.

Amendamentul 51
Rovana Plumb

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 
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 

(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 motive 
complementare sau diferite de evaluarea 
științifică a riscurilor pentru 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 
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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.

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.

Or. ro

Amendamentul 52
Julie Girling

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 
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-

(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 alte motive decât 
evaluarea științifică a riscurilor pentru 
sănătate și mediu pentru a restricționa sau
interzice cultivarea OMG-urilor pe 
teritoriul lor, cu scopul de a facilita 
procesul de luare a deciziilor în ceea ce 
privește chestiunea OMG-urilor 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 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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 53
Justas Vincas Paleckis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) AESA și Comisia ar trebui să 
răspundă fără întârziere tuturor 
preocupărilor legate de sănătate 
exprimate de statele membre în cadrul 
legislației existente.

Or. en
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Amendamentul 54
Justas Vincas Paleckis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Restricțiile sau interdicțiile impuse 
cultivării OMG-urilor de către statele 
membre nu ar trebui să împiedice 
desfășurarea cercetărilor în domeniul 
biotehnologiei cu condiția ca, cu ocazia 
efectuării unor astfel de cercetări, să se 
respecte toate măsurile de securitate 
necesare.

Or. en

Amendamentul 55

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou) 
Directiva 2001/18/CE
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2001/18/CE se modifică după 
cum urmează: 
(-1) Articolul 22 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 22
Libera circulație
Fără a aduce atingere art. 23 sau 
articolului 26b, statele membre nu pot 
interzice, restricționa sau împiedica 
introducerea pe piață a OMG-urilor, ca 
produse în sine sau componente ale altor 
produse, care se conformează prezentei 
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directive.”

Or. en

Justificare

Articolul 22 nu ar trebui să împiedice statele membre să poată adopta norme privind 
restricționarea sau interzicerea cultivării OMG-urilor pe teritoriul lor în conformitate cu 
noul articol 26b.

Amendamentul 56

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou) 
Directiva 2001/18/CE
Articolul 25 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2001/18/CE se modifică după 
cum urmează: 
(-1a) La articolul 25, se inserează 
următorul alineat:
„4a. Fără a aduce atingere în mod 
necuvenit drepturilor de proprietate 
intelectuală, accesul la materialul necesar 
pentru a efectua cercetări independente în 
legătură cu riscurile potențiale ale OMG-
urilor, precum material săditor, nu 
trebuie restricționat sau blocat.”

Or. en

Justificare

Consiliul Mediu, în decembrie 2008 a ajuns la concluzia că „cercetătorii independenți ar 
trebui să aibă acces la toate documentele relevante, cu respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală”. În prezent, cercetătorilor independenți le este de multe ori imposibil să 
efectueze cercetări asupra unei varietăți de OMG, întrucât accesul la materialul MG este 
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restricționat, iar fermierii sunt obligați să nu dea mai departe materialul MG în scopuri 
științifice. Pentru ca statele membre să poată investiga compatibilitatea unei anumite 
varietăți MG cu un mediu receptor specific, trebuie să se asigure un acces nerestricționat la 
materialul MG.

Amendamentul 57

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 7 al raportorului. Eventuala cultivare de OMG-uri n-ar trebui 
să însemne costuri suplimentare pentru cei care practică agricultura ecologică sau 
convențională. Prin urmare, ar trebui să devină obligatorie stabilirea de măsuri de către 
statele membre pentru a evita prezența OMG-urilor în alte produse, măsuri care deocamdată 
sunt opționale potrivit formulării actuale a articolului 26a. Astfel de măsuri trebuie să 
garanteze, de asemenea, evitarea contaminărilor în statele membre învecinate, îndeosebi în 
regiunile de graniță.
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Amendamentul 58
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2001/18/CE se modifică după 
cum urmează: 
(-1) La articolul 26a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
"1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte 
produse în interiorul frontierelor lor și pe 
teritoriul altor state membre.”

Or. en

Justificare

Măsurile împotriva contaminării trebuie să fie obligatorii pentru statele membre pentru a 
evita contaminarea, în special la granița între două state membre diferite.

Amendamentul 59
Daciana Octavia Sârbu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2001/18/CE se modifică după 
cum urmează: 
(-1) 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 în interiorul propriilor frontiere 
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naționale și dincolo de acestea.”

Or. en

Amendamentul 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2001/18/CE se modifică după 
cum urmează: 
(-1) 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 în interiorul propriilor frontiere 
naționale și dincolo de acestea.”

Or. en

Justificare

Măsurile împotriva contaminării trebuie să fie obligatorii pentru statele membre pentru a 
evita costurile economice pentru fermierii și producătorii de alimente care nu folosesc OMG-
uri din cauza contaminării survenite în interiorul frontierelor naționale și dincolo de acestea. 
În prezent, măsurile împotriva contaminării luate în temeiul articolului 26a din Directiva 
2001/18/CE sunt numai pe bază voluntară ceea ce duce la o situație în care statele membre 
pot să își lase fermierii și producătorii lipsiți de apărare în fața contaminării cu OMG-uri.

Amendamentul 61
Dagmar Roth-Behrendt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2001/18/CE se modifică după 
cum urmează: 
(-1) La articolul 26a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
"1. (Nu privește versiunea în limba 
română).”

Or. en

Justificare

Pentru a evita contaminarea culturilor convenționale cu OMG-uri, este esențial ca statele 
membre să fie obligate să ia măsurile necesare. Pentru a asigura coexistența OMG-urilor cu 
culturile convenționale, în UE sunt necesare zone tampon minime. Din acest motiv, se solicită 
Comisiei să prezinte o propunere pentru a evita contaminarea accidentală pe teritoriul 
statelor membre sau pe teritoriul statelor membre învecinate.

Amendamentul 62
Dagmar Roth-Behrendt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 2001/18/CE se modifică după 
cum urmează: 
(-1a) La articolul 26a, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text: 
"2. Comisia prezintă o propunere de 
stabilire a unor zone tampon minime între 
culturile MG și cele convenționale (non-
MG) pentru a evita contaminarea 
accidentală cu OMG pe teritoriul statelor 
membre sau pe teritoriul statelor membre 
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învecinate.”

Or. en

Justificare

Pentru a evita contaminarea culturilor convenționale cu OMG-uri, este esențial ca statele 
membre să fie obligate să ia măsurile necesare. Pentru a asigura coexistența OMG-urilor cu 
culturile convenționale, în UE sunt necesare zone tampon minime. Din acest motiv, se solicită 
Comisiei să prezinte o propunere pentru a evita contaminarea accidentală pe teritoriul 
statelor membre sau pe teritoriul statelor membre învecinate.

Amendamentul 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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, de la caz la 
caz, măsuri de restricționare sau de 
interzicere a cultivării anumitor 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, de la caz la caz, pe tot teritoriul lor 
sau într-o parte a acestuia, cu condiția ca:

Or. en

Amendamentul 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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, de la caz la 
caz, măsuri de restricționare sau de 
interzicere a cultivării 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, de la caz la caz, în tot 
teritoriul lor sau într-o parte a acestuia, cu 
condiția ca:

Or. fr

Justificare

Măsurile restrictive naționale ar trebui să fie stabilite în funcție de culturi, deoarece 
cultivarea unor OMG-uri diferite poate prezenta riscuri și beneficii diferite în regiuni diferite 
și deoarece nu toate culturile au același mod de polenizare.

Amendamentul 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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

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 

Statele membre pot adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
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, de la caz la caz, pe tot teritoriul lor 
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într-o parte a acestuia, cu condiția ca: sau într-o parte a acestuia, cu condiția ca:

Or. en

Amendamentul 66
Renate Sommer

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

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 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 părți ale teritoriului 
lor, cu condiția ca:

Or. en

Amendamentul 67

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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

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 

(a) măsurile respective să se bazeze pe:
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diseminarea deliberată sau din 
introducerea pe piață a OMG-urilor;

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 8 al raportorului. Nu este indicat să se excludă considentele de 
mediu și de sănătate ca justificare a restricționării cultivării.

Amendamentul 68

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) motive legate de impactul asupra 
sănătății sau mediului care ar putea 
rezulta din răspândirea deliberată sau 
introducerea pe piață de OMG-uri, atunci 
când impactul respectiv este diferit de 
impactul asupra mediului sau sănătății 
examinat cu prilejul procesului de 
evaluare a riscului derulat în 
conformitate cu partea  C din prezenta 
directivă sau nu a fost luat în calcul deloc 
sau nu în suficientă măsură în evaluarea 
respectivă; sau

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 8 al raportorului. Evaluarea armonizată a riscului s-ar putea să 
nu ia în calcul toate efectele posibile ale cultivării OMG-urilor în diferite regiuni și 
ecosisteme. Statele membre ar putea fi mai în măsură să aprecieze riscurile pentru mediu și 
sănătate de pe teritoriul lor.
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Amendamentul 69

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) persistența incertitudinii științifice în 
legătură cu  impactul asupra mediului și 
sănătății examinat cu prilejul procesului 
de evaluare a riscului derulat în 
conformitate cu partea  C din prezenta 
directivă; sau

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 8 al raportorului. Atunci când incertitudinea științifică în 
privința riscurilor persistă, statelor membre trebuie să li se permită să interzică cultivarea 
OMG pe teritoriul lor.

Amendamentul 70

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) absența sau insuficiența datelor 
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privind efectele adverse potențiale de 
diseminare a OMG-urilor asupra 
teritoriului, biodiversității sau populației 
statului membru; sau

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 8 al raportorului.

Amendamentul 71

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

iv) motive legate de prevenirea dezvoltării 
rezistenței la pesticide a buruienilor și 
dăunătorilor; sau

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 5 al raportorului. Este recunoscut de către mediul științific că 
practicarea culturilor MG rezistente la erbicide accentuează rezistența buruienilor. Probe din 
SUA arată că buruienilor care au devenit rezistente la anumite pesticide infestează milioane 
de hectare de terenuri agricole. De aceea, este indicat să se permită statelor membre 
restricționarea sau interzicerea cultivării OMG-urilor din aceste motive.

Amendamentul 72

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
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Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

v) motive legate de caracterul invaziv sau 
persistența unei soiuri MG sau 
posibilitatea încrucișării cu plantele 
cultivate sau cu cele sălbatice; sau

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 5 al raportorului. Statele membre trebuie să aibă posibilitatea 
de a restricționa sau interzice cultivarea plantelor care pun mari probleme în ceea ce privește 
caracterul invaziv, persistența sau posibilitatea încrucișării cu plantele cultivate, precum 
rapița.

Amendamentul 73

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

vi) motive legate de prevenirea impactului 
negativ asupra mediului sau sănătății al 
practicilor agricole nesustenabile; sau

Or. en
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Justificare

Există dovezi ale legăturii dintre cultivarea OMG-urilor și anumite practici de agricultură 
supra-intensivă, ceea ce poate duce la creșterea utilizării pesticidelor, pierderea 
biodiversității și degradarea solului. De aceea, este indicat să se adauge la listă motive legate 
de practicile agricole nesustenabile.

Amendamentul 74

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

vii) motive legate de protejarea și 
menținerea unor practici agricole care 
contribuie la sustenabilitatea 
ecosistemelor, protejarea anumitor 
habitate și ecosisteme sau a anumitor 
caracteristici naturale și ale peisajului; 
sau

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 8 al raportorului și include propuneri făcute de serviciile 
Comisiei.

Amendamentul 75

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE
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Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1  
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera a – punctul viii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

viii)  alte motive care pot cuprinde, printre 
altele, schimbări ale practicilor agricole, 
utilizarea terenurilor, amenajarea 
teritoriului, impactul socio-economic sau 
alți factori legitimi;

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 8 al raportorului.

Amendamentul 76
Justas Vincas Paleckis

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

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 să se bazeze pe:

i) motive legate de efectele asupra 
mediului, care ar putea rezulta din 
diseminarea deliberată sau din introducerea 
pe piață a OMG-urilor, complementare 
consecințelor de mediu examinate cu 
ocazia evaluării efectelor adverse asupra 
mediului realizate în temeiul părții C din 
prezenta directivă;
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ii) absența sau insuficiența datelor sau 
existența unor date extrem de 
contradictorii privind efectele adverse 
potențiale ale diseminării OMG-urilor 
asupra mediului unui stat membru, 
inclusiv asupra biodiversității; sau
iii) alte motive care pot cuprinde, printre 
altele, schimbări ale practicilor agricole, 
utilizarea terenurilor, amenajarea 
teritoriului, impactul socio-economic sau 
alți factori legitimi;

Or. en

Amendamentul 77
Oreste Rossi

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

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 să se bazeze pe:

(i) motive legate de consecințe de mediu, 
care ar putea rezulta din diseminarea 
deliberată sau din introducerea pe piață a 
OMG-urilor, complementare 
consecințelor de mediu examinate cu 
ocazia evaluării efectelor adverse asupra 
mediului realizate în temeiul părții C din 
prezenta directivă; sau
(ii) absența sau insuficiența datelor 
privind efectele adverse potențiale de 
diseminare a OMG-urilor asupra 
teritoriului sau a biodiversității statului 
membru; sau
(iii) alte motive care pot cuprinde, printre 
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altele, schimbări ale practicilor agricole, 
utilizarea terenurilor, amenajarea 
teritoriului, necesitatea de a asigura 
puritatea semințelor, impactul socio-
economic sau alți factori legitimi;

Or. fr

Justificare

Integrare a amendamentului 8 al raportorului. Este vital ca semințele să fie protejate 
împotriva oricăror contaminări cu OMG-uri; totuși, statele membre ar putea face referire în 
mod legitim la necesitatea de a asigura puritatea semințelor în cazul unora dintre măsurile pe 
care le consideră necesare, cel puțin în anumite zone.

Amendamentul 78
Kriton Arsenis
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1  
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera a

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 să se bazeze pe:

i) motive legate de efectele asupra 
mediului, care ar putea rezulta din 
diseminarea deliberată sau din introducerea 
pe piață a OMG-urilor, complementare 
consecințelor de mediu examinate cu 
ocazia evaluării efectelor adverse asupra 
mediului realizate în temeiul părții C din 
prezenta directivă; sau
ii) absența sau insuficiența datelor privind 
efectele adverse potențiale de diseminare 
a OMG-urilor asupra teritoriului sau a 
biodiversității statului membru; sau
iii) alte motive legate de efectele asupra 
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mediului complementare evaluării 
susmenționate care pot cuprinde, printre 
altele, schimbări ale practicilor agricole, 
utilizarea terenurilor, amenajarea 
teritoriului, impactul socio-economic sau 
alți factori relevanți;

Or. en

Amendamentul 79
Dan Jørgensen
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera a

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 să se bazeze pe 
motive legate de impactul asupra sănătății
sau mediului care ar putea rezulta din
diseminarea deliberată sau introducerea pe 
piață a OMG-urilor, atunci când impactul 
respectiv este diferit de impactul asupra 
mediului sau sănătății examinat cu 
prilejul procesului de evaluare a riscului 
derulat în conformitate cu partea  C din 
prezenta directivă sau nu a fost luat în 
calcul deloc sau nu în suficientă măsură 
în evaluarea respectivă; Măsurile 
naționale ar putea să se bazeze, printre 
altele, pe următoarele motive:
(i) absența sau insuficiența datelor 
privind efectele adverse potențiale ale 
OMG-urilor asupra mediului sau 
sănătății publice într-un stat membru sau 
persistența incertitudinii științifice în 
legătură cu impactul asupra mediului sau 
sănătății examinat cu prilejul evaluării 
riscului derulate în conformitate cu 
partea C din prezenta directivă;
(ii) prevenirea impactului negativ asupra 
mediului sau sănătății generat de 
practicile agricole legate de cultivarea 
OMG-urilor;
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(iii) protejarea practicilor agricole 
sustenabile din punct de vedere ecologic 
care sporesc fertilitatea solurilor și 
biodiversitatea.
Măsurile naționale se pot baza și pe alți 
factori legitimi care ar putea rezulta din 
diseminarea sau introducerea pe piață 
deliberată a OMG-urilor;

Or. en

Justificare

Statelor membre li se permite să adopte măsuri naționale din motive legate de factori de 
mediu, sanitari sau alți factori legitimi generați de eliberarea deliberată în mediul 
înconjurător a OMG-urilor, pentru a conferi măsurilor naționale soliditate juridică;

Amendamentul 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

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

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 să se bazeze pe
motive legate de efectele asupra mediului, 
care ar putea rezulta din diseminarea 
deliberată sau din introducerea pe piață a 
OMG-urilor, complementare consecințelor 
de mediu examinate cu ocazia evaluării 
efectelor adverse asupra mediului 
realizate în temeiul părții C din prezenta 
directivă sau să includă alți factori 
legitimi, cum ar fi;
(i) absența sau insuficiența unor date 
adecvate privind efectele adverse 
potențiale ale OMG-urilor asupra 
ecosistemului sau asupra sănătății publice 
dintr-un stat membru;
(ii) natura invazivă sau persistentă a 
culturilor modificate genetic;
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(iii) motive legate de modificarea 
practicilor agricole din cauza cultivării 
OMG-urilor, care au drept rezultat efecte 
negative asupra sănătății și mediului;
(iv) motive care justifică menținerea și 
dezvoltarea unor practici agricole care 
combină în mod optim producția cu 
durabilitatea ecosistemelor, sau existența 
unor practici alternative în raport cu 
cultivarea OMG-urilor, ale căror 
performanțe tehnice, economice și 
ambientale sunt superioare.

Or. en

Justificare

Pentru a putea prezenta justificări bine fundamentate din punct de vedere juridic, statele 
membre trebuie să aibă dreptul să justifice interzicerea sau restricționarea cultivării de 
OMG-uri pe motive legate de efectele negative asupra sănătății sau mediului care pot apărea 
din cauza diseminării deliberate sau introducerii pe piață a OMG-urilor.
În mod deosebit incertitudinile științifice, precum și caracterul invaziv și persistent al 
culturilor MG care domină habitatele naturale, amenință biodiversitatea și nu pot fi eliminate 
din mediu trebuie să poată figura printre motivele ce justifică măsuri naționale.

Amendamentul 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

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 să se bazeze pe
efectele asupra mediului sau sănătății 
care ar putea rezulta din diseminarea 
deliberată sau din introducerea pe piață a 
OMG-urilor sau pe alți factori legitimi. 
Măsurile naționale se pot baza, printre 
altele, pe următoarele motive:
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- prevenirea dezvoltării rezistenței la 
pesticide a buruienilor și dăunătorilor 
datorate răspândirii deliberate a OMG-
urilor;
- protejarea agricultorilor de dependența 
tot mai accentuată de companiile care 
dețin brevete pentru semințele MG și 
erbicidele asociate;
- prevenirea modificărilor practicilor 
agricole generate de răspândirea 
deliberată a OMG-urilor, având un 
impact negativ asupra mediului, sănătății 
sau practicilor agricole mai sustenabile 
din punct de vedere ecologic;

Or. en

Justificare

Trebuie să se acorde statelor membre posibilitatea de a întemeia interdicțiile privind OMG-
urile la nivel național pe considerente sanitare sau ecologice.

Amendamentul 82
Kathleen Van Brempt
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera a

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 să se bazeze pe 
motive complementare sau diferite de 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, 
printre care;

(i) motive ambientale complementare, 
care nu au constituit obiectul unei 
evaluări în temeiul prezentei directive;
(ii) motive care justifică menținerea și 
dezvoltarea unor practici agricole care 
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combină în mod optim producția cu 
sustenabilitatea ecosistemelor;
(iii) din motive ce privesc apariția 
rezistenței la pesticide sau a unor plante 
invazive;
(iv) motive ce privesc existența unor 
practici alternative în raport cu cultivarea 
OMG-urilor, ale căror performanțe 
tehnice, economice și ambientale sunt 
superioare.

Or. en

Amendamentul 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

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 să fie întemeiate pe 
motive științifice, bazate pe alte motive 
decât cele legate de evaluarea științifică 
efectuată în temeiul părții C din Directiva 
2001/18/CE, de evaluarea efectului advers 
asupra sănătății și a mediului care ar putea 
rezulta din diseminarea deliberată sau din 
introducerea pe piață a OMG-urilor;

Aceste măsuri sunt justificate din 
următoarele motive, care țin de politica 
națională și/sau regională:
(i) protejarea diversității culturilor;
(ii) imposibilitatea introducerii unor 
măsuri de coexistență din cauza unor 
condiții geografice specifice (de exemplu 
în cazul insulelor prea mici, al zonelor 
muntoase și/sau de mare valoare 
naturală, dimensiunea redusă a 
teritoriului național);
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(iii) absența datelor privind efectele 
adverse potențiale ale diseminării OMG-
urilor asupra teritoriului sau 
biodiversității unei regiuni;

Or. fr

Amendamentul 84
Dagmar Roth-Behrendt
Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 1 – litera a

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 să se bazeze pe 
motive, invocate de statele membre, legate 
de efectele asupra mediului sau sănătății 
care ar putea rezulta din diseminarea 
deliberată sau din introducerea pe piață a 
OMG-urilor sau pe alți factori legitimi.

Or. en

Justificare

Trebuie să li se acorde statelor membre un drept solid din punct de vedere juridic de a 
restricționa sau interzice cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor. De aceea, ar trebuie să li se 
permită să adopte măsuri naționale din motive legate de impactul asupra sănătății sau 
mediului sau de alți factori legitimi care ar putea rezulta din răspândirea deliberată de 
OMG-uri, în plus, sau independent de procesul de evaluare a riscului menționat în partea  C 
din prezenta directivă. Evaluarea riscului nu poate fi niciodată exhaustivă, în conformitate cu 
cerințele din anexa II la Directiva 2001/18/CE.

Amendamentul 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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



PE460.799v02-00 66/80 AM\861210RO.doc

RO

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 să se bazeze pe 
motive legitime și necesare de interes 
public care sunt justificate în mod 
corespunzător, proporționale, 
nediscriminatorii și nu sunt 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;

Or. en

Amendamentul 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

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 
consumatorilor este respectată în mod 
corespunzător; precum și

Or. en

Amendamentul 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

(aa) măsurile respective să garanteze 
respectarea în mod corespunzător a 
libertății libertatea de alegere a 
agricultorilor și consumatorilor;

Or. fr

Justificare

Principiul fundamental al libertății de alegere a agricultorilor și consumatorilor ar trebui să 
fie respectat, deoarece astfel se va asigura că măsurile sunt proporționate, 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 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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) măsurile respective să nu determine 
denaturarea concurenței între agricultorii 
din state membre diferite;

Or. fr

Amendamentul 89
Renate Sommer

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

(aa) măsurile respective să garanteze că 
agricultorii care doresc să cultive OMG 
nu sunt discriminați;

Or. en

Amendamentul 90
Christofer Fjellner

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) în cazul în care măsurile respective 
se referă la culturi care sunt deja 
autorizate la nivelul Uniunii, statele 
membre se asigură că nu vor exista 
dezavantaje necuvenite pentru agricultorii 
care cultiva aceste culturi în mod legal. 
Statele membre se asigură mai ales că 
acești agricultori dispun de suficient timp 
pentru a se adapta și că nu sunt făcuți 
răspunzători în mod retroactiv și timp de 
cel puțin doi ani după adoptarea acestor 
măsuri pentru niciun aspect ce rezultă în 
urma modificării legii.
.

Or. en

Amendamentul 91
Renate Sommer

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

(ab) în cazul în care măsurile respective 
se referă la culturi care sunt deja 
autorizate la nivelul Uniunii, statele 
membre se asigură că agricultorii care au 
cultivat OMG-uri dispun de suficient timp 
pentru a se adapta și că nu pot fi făcuți 
răspunzători în mod retroactiv;

Or. en

Amendamentul 92
Justas Vincas Paleckis

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) în cazul în care măsurile respective 
se referă la culturi care sunt deja 
autorizate la nivelul Uniunii, statele 
membre se asigură că agricultorii care au 
cultivat aceste culturi în mod legal dispun 
de suficient timp pentru a termina 
activitățile agricole aferente acestor 
culturi.

Or. en

Amendamentul 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

(ab) aceste măsuri urmăresc un obiectiv 
care nu poate fi atins prin intermediul 
măsurilor menite să asigure coexistența 
culturilor modificate genetic cu culturile 
convenționale și ecologice; precum și

Or. en

Amendamentul 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 fie adoptate și 
să fie puse la dispoziția tuturor 
operatorilor interesați, inclusiv 
producătorilor agricoli, cu cel puțin 
douăsprezece luni înainte de începerea 
perioadei de vegetație;

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să sporească certitudinea juridică a agricultorilor asigurând 
faptul că mediul normativ general nu se va modifica imediat înaintea începerii perioadei de 
vegetație. În acest mod, agricultorii au posibilitatea să comande semințe și să își pregătească 
terenurile fără să existe riscul unor pierderi economice din cauza unei interdicții sau restricții 
neprevăzute de cultivare a plantelor pe care intenționau să le cultive.
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Amendamentul 95
Renate Sommer

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) măsurile respective sunt date 
publicității cel puțin 12 luni înainte de 
începutul perioadei de vegetație;

Or. en

Amendamentul 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

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 fie adoptate și 
să fie accesibile public tuturor
operatorilor în cauză, inclusiv 
agricultorilor, cu cel puțin șase luni 
înainte de începerea perioadei de 
cultivare; precum și

Or. en

Amendamentul 97
Julie Girling

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

(aa) măsurile respective să fie adoptate și 
să fie accesibile public tuturor 
operatorilor în cauză, inclusiv 
agricultorilor, cu cel puțin șase luni 
înainte de începerea perioadei de 
cultivare;

Or. en

Amendamentul 98
Justas Vincas Paleckis

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) măsurile respective sunt adoptate și 
date publicității pentru toți operatorii 
vizați înainte de începutul perioadei de 
cultivare; 

Or. en

Amendamentul 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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) măsurile respective să fi făcut, în 
prealabil, obiectul unui studiu de impact 
care să fi le fi demonstrat necesitatea și 
proporționalitatea;
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Or. fr

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 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 sunt precedate de o 
evaluare completă a impactului efectuată 
de Comisie, prin care se evaluează 
potențialele efecte ale acestora;

Or. en

Amendamentul 101
Julie Girling

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) măsurile respective respectă 
condițiile și evoluțiile agricole locale;

Or. en
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Amendamentul 102
Julie Girling

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) măsurile respective respectă tradițiile 
locale agricole și culturale;

Or. en

Amendamentul 103
Christofer Fjellner

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) măsurile respective nu împiedică, 
nici nu restricționează utilizarea OMG-
urilor autorizate de către alte state 
membre care nu doresc să restricționeze 
sau să interzică cultivarea lor;

Or. en

Amendamentul 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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



AM\861210RO.doc 75/80 PE460.799v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) măsurile respective să fie adoptate 
pentru o perioadă de maximum trei ani și, 
dacă este cazul, să poată fi prelungite 
după finalizarea unui nou studiu de 
impact care să le demonstreze necesitatea 
și proporționalitatea;

Or. fr

Amendamentul 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Or. en

Amendamentul 106
Julie Girling, Catherine Soullie

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

Or. en

Amendamentul 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

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) măsurile respective să fie în 
conformitate cu tratatele și cu obligațiile 
internaționale ale Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la Directiva 98/34/CE, 
statele membre care intenționează să 
adopte măsuri motivate în temeiul acestui 
articol le comunică celorlalte state membre 
și Comisiei, cu o lună înainte de adoptarea 
acestora, în scopul informării.”

În conformitate cu Directiva 98/34/CE, 
statele membre care intenționează să 
adopte măsuri motivate în temeiul acestui 
articol le comunică celorlalte state membre 
și Comisiei, cu trei luni înainte de 
adoptarea acestora, în scopul informării.”

Or. en
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Amendamentul 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la Directiva 98/34/CE, 
statele membre care intenționează să 
adopte măsuri motivate în temeiul acestui 
articol le comunică celorlalte state membre 
și Comisiei, cu o lună înainte de adoptarea 
acestora, în scopul informării.”

În conformitate cu Directiva 98/34/CE, 
statele membre care intenționează să 
adopte măsuri motivate în temeiul acestui 
articol le comunică celorlalte state membre 
și Comisiei, cu trei luni înainte de 
adoptarea acestora, în scopul informării.”

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura o mai bună coordonare între statele membre a acțiunilor luate, în special în 
ceea ce privește măsurile de coexistență, este important să se prevadă un termen suficient 
pentru a informa celelalte state membre, în special pe cele care se învecinează cu un stat care 
a luat o decizie națională de interzicere a cultivării unui OMG.

Amendamentul 110
Renate Sommer

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la Directiva 98/34/CE, 
statele membre care intenționează să 
adopte măsuri motivate în temeiul acestui 
articol le comunică celorlalte state membre 
și Comisiei, cu o lună înainte de adoptarea 
acestora, în scopul informării.”

În conformitate cu Directiva 98/34/CE, 
statele membre care intenționează să 
adopte măsuri motivate în temeiul acestui 
articol le comunică celorlalte state membre 
și Comisiei, cu două luni înainte de 
adoptarea acestora, în scopul informării.”
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Or. en

Amendamentul 111

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1 
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la Directiva 98/34/CE, 
statele membre care intenționează să 
adopte măsuri motivate în temeiul acestui 
articol le comunică celorlalte state membre 
și Comisiei, cu o lună înainte de adoptarea 
acestora, în scopul informării.”

Prin derogare de la Directiva 98/34/CE, 
statele membre care intenționează să 
adopte măsuri în temeiul acestui articol le 
comunică celorlalte state membre și 
Comisiei, cu o lună înainte de adoptarea 
acestora, în scopul informării.

Or. en

Justificare

Cuvântul “motivate” nu este necesar.  Acesta este subiectiv și poate restricționa în mod inutil 
posibilitățile statelor membre.

Amendamentul 112
Renate Sommer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 26 ba
Pragurile pentru semințe
Comisia stabilește praguri pentru 
indicarea pe etichete a urmelor de OMG-
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uri în semințele convenționale, la cele mai 
scăzute niveluri realiste, proporționate și 
funcționale, pentru toți agenții 
economici.”

Or. en

Amendamentul 113
Christofer Fjellner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 26 ba
Pragurile pentru semințe
Comisia evaluează necesitatea stabilirii 
unor praguri pentru indicarea pe etichete 
a urmelor de OMG-uri în semințele 
convenționale, la cele mai scăzute niveluri 
realiste, proporționate și funcționale, 
pentru toți operatorii economici. Până la 
31 decembrie 2012, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport însoțit, dacă este cazul, de 
propuneri legislative relevante.”

Or. en

Amendamentul 114

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi în numele Grupului 
Verts/ALE

Propunere de regulament – act de modificare 
Articolul 1 – punctul 1a (nou) 
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26ba (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 26 ba
Norme privind răspunderea
Statele membre instituie un sistem 
obligatoriu general privind răspunderea 
financiară și garanțiile financiare, de 
exemplu prin intermediul unor asigurări, 
care să se aplice tuturor operatorilor 
comerciali și care să garanteze că 
poluatorul plătește pentru toate efectele 
sau daunele neintenționate care ar putea 
apărea din cauza diseminării deliberate 
sau introducerii pe piață a unor OMG-
uri.”

Or. en

Justificare

Dacă în state membre diferite se aplică norme de cultivare diferite, este chiar mai important 
ca fiecare stat membru să dispună de un sistem strict pentru a garanta că poluatorul plătește 
pentru efectele sau daunele neintenționate. Până în prezent, de multe ori agricultorii care 
practică agricultura convențională sau ecologică nu sunt protejați de posibila contaminare 
cu OMG-uri.


