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1. Legislația privind „coexistența”: În Raportul său privind coexistența culturilor 
modificate genetic și a agriculturii convenționale și biologice (aprilie 2009), Comisia 
afirmă că doar 15 state membre au adoptat o legislație specifică referitoare la 
coexistență. A crescut acest număr de atunci? Există state membre care cultivă OGM 
și nu au legi referitoare la coexistență? Spania, țara cu cel mai mare procentaj de 
culturi de OMG-uri din UE, a implementat legislație privind coexistența până acum? 
Directiva 2001/18/CE prevede că: „Organismele vii, dacă sunt diseminate în mediu în 
cantități mari sau mici, în scopuri experimentale sau ca produse comerciale, se pot 
reproduce în mediu și pot depăși frontierele naționale, afectând astfel alte state 
membre. Efectele unor astfel de diseminări în mediu pot fi ireversibile.” (considerentul 
4) și că „Este necesar să se asigure supravegherea, în toate stadiile, a introducerii pe 
piață a OMG-urilor ca produse în sine sau componente ale altor produse autorizate 
conform părții C din prezenta directivă.” (considerentul 42)

În același timp, Regulamentul 1829/2003 menționează în câteva rânduri dreptul 
consumatorilor și al fermierilor de a alege în cunoștință de cauză. Același lucru a 
fost menționat și de Consiliul Mediu din decembrie 2008 și de Comisarul Dalli, în mai 
multe dintre intervențiile sale referitoare la OMG-uri.

În recenta sa „Recomandare privind orientările pentru dezvoltarea măsurilor de 
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coexistență națională pentru a preveni prezența nesupravegheată a organismelor 
modificate genetic în recoltele convenționale și ecologice” din iulie 2010, Comisia 
afirmă că „ar trebui luate măsuri, la nivelul statelor membre, pentru a evita prezența 
nedorită a OGM-urilor în culturile convenționale și biologice”. În acest context,  cum 
crede Comisia că se poate realiza o mai bună implementare a Directivei 2001/18? Ia 
Comisia în considerare posibilitatea de a institui „măsuri de coexistență” cu caracter 
obligatoriu din punct de vedere juridic? 

2. Transparența: Având în vedere dispozițiile articolului 25.4 din Directiva 2001/18 și 
hotărârea Curții de Justiție din februarie 2009 (cauza C-552/07), poate Comisia preciza 
câte state membre au creat registre publice cu informații detaliate privind locația 
diseminării și câte nu au făcut acest lucru? Ce intenționează să facă Comisia pentru a 
ameliora această situație?

3. Contaminarea: În raportul său din 2009 referitor la coexistență, Comisia afirmă 
(capitolul 7.2) că:   „majoritatea statelor membre au conceput măsurile legate de 
coexistență astfel încât să împiedice depășirea limitei de 0,9% pentru etichetarea 
OMG-urilor din produsele alimentare și hrana pentru animale”. În același timp, 
Regulamentul 1829/2003 prevede că produsele alimentare care conțin OMG-uri 
trebuie etichetate în consecință, cu excepția produselor alimentare „care conțin 
materiale care conțin, constau sau sunt obținute din OMG-uri într-o proporție de cel 
mult 0,9 % din fiecare ingredient, cu condiția ca această prezență să fie accidentală sau 
inevitabilă din punct de vedere tehnic”. Măsurile referitoare la coexistență care prevăd 
o contaminare de 0,9% conduc la o contaminare intenționată care nu mai poate fi 
considerată accidentală. 
S-a îmbunătățit situația din statele membre până acum? Este Comisia de acord că, 
pentru a îndeplini cerințele Regulamentului 1829/2003, măsurile privind coexistența 
trebuie să vizeze evitarea contaminării? 


