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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a 
restricționa sau de a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2010)0375),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0178/2010),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 decembrie 20101,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 114 […],

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192,

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Or. fr

Justificare

Luarea în considerare de către statele membre a factorilor legați de protecția faunei și florei, 
de utilizarea terenurilor sau de amenajarea teritoriului în privința cărora păstrează atribuții 
importante, justifică încadrarea temeiului juridic al prezentului regulament la articolul 192 
din tratat.

Amendamentul 2

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 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. fr

Justificare

Având în vedere caracterul prioritar al unei mai bune aplicări a Directivei 2001/18/CE, este 
necesar să reamintim termenii exacți referitori la dispozițiile legislative în vigoare privind 
evaluarea riscurilor pe care le prezintă OMG-urile pentru mediu.

Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În acest sens, Comisia ar trebui, în 
principal, să se asigure că dispozițiile 
juridice aplicabile evaluării riscurilor 
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OMG-urilor, astfel cum sunt prevăzute în 
Directiva 2001/18/CE și, în special, în 
anexa II la această directivă, sunt aplicate 
corect, inclusiv de către agențiile 
europene responsabile cu această 
evaluare, în conformitate cu concluziile 
Consiliului „Mediu” din 4 decembrie 
2008. Toate solicitările Consiliului privind 
procedura de expertiză și domeniul de 
aplicare al evaluării ar trebui puse în 
practică pentru a asigura aplicarea 
Directivei 2001/18/CE. Aplicarea acestor 
dispoziții juridice este necesară pentru a 
asigura încrederea indispensabilă în 
evaluarea riscurilor și în instituțiile 
responsabile cu această evaluare. În 
special, Comisia ar trebui să garanteze 
adoptarea de noi orientări privind 
evaluarea riscurilor OMG-urilor. Aceste 
orientări nu ar trebui să se bazeze, în 
principal, pe principiul echivalenței 
substanțiale sau pe criteriul evaluării 
comparative de siguranță și ar trebui să 
permită identificarea clară a efectelor 
directe și indirecte pe termen lung, 
precum și a incertitudinilor științifice. 
Comisia ar trebui să se asigure, de 
asemenea, că procedurile de evaluare 
garantează participarea deplină a statelor 
membre, a organismelor științifice 
competente și a altor părți interesate 
relevante și că sunt evaluate schimbările 
în utilizarea erbicidelor ca urmare a 
toleranței plantelor modificate genetic la 
erbicide, având în vedere politicile 
naționale de reducere a utilizării 
pesticidelor.

Or. fr

Justificare

Ce nouveau considérant reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans les 
conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration de 
la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC sur 
la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de 
l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
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affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Prin urmare, statele membre ar trebui să 
fie autorizate să adopte măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
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, în privința 
cărora statele membre păstrează atribuții 
importante. Posibilitatea adoptării acestor 
măsuri 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. fr
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Justificare

Comisia justifică utilizarea subsidiarității și a recomandărilor referitoare la aspectul 
„coexistenței” prin diversitatea practicilor agricole între statele membre și în cadrul 
acestora. Ecosistemele și mediile receptoare au o diversitate comparabilă. De altfel, 
cultivarea OMG-urilor afectează aspecte teritoriale în privința cărora statele membre 
păstrează atribuții importante.

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În conformitate cu cadrul juridic pentru 
autorizarea OMG-urilor, nivelul de 
protecție a sănătății umane/animale și a 
mediului ales în Uniune nu poate fi 
modificat de un stat membru, iar această 
situație nu ar trebui 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 UE. Motivele 
invocate de statele membre pot include 
luarea în considerare a consecințelor de 
mediu complementare celor 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 consecințele de mediu 
centrale, locale sau regionale asupra 
mediilor receptoare. 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 apariției rezistenței 
buruienilor sau în organismele vizate sau 
potențialul invaziv al plantei. Aceste 
motive pot cuprinde și aspecte socio-
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economice, cum ar fi fezabilitatea 
practică și costul măsurilor prevăzute la 
articolul 26a al Directivei 2001/18CE 
pentru evitarea prezenței accidentale a 
OMG-urilor în alte produse, 
fragmentarea teritoriului, modificările 
practicilor agricole legate de regimurile 
proprietății intelectuale; acestea pot 
include 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, precum și cu obligațiile 
internaționale relevante ale Uniunii, în 
special în contextul Organizației Mondiale 
a Comerțului.

Or. fr

Justificare

Examinarea impactului național, regional sau local al cultivării unuia sau a mai multor 
OMG-uri cu caracteristici similare se bazează, cel puțin parțial, pe date științifice și 
abordează aspecte de mediu care se poate, sau nu, să fi fost deja analizate la nivel comunitar. 
Luarea în considerare a motivelor de mediu este coerentă, dar, în același timp, aceasta oferă 
statelor membre garanțiile juridice cele mai solide pentru stabilirea de măsuri la nivel 
național.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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
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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.

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 Uniunii 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. fr

Justificare

Evaluarea comunitară a riscurilor nu poate analiza impactul unui OMG asupra tuturor 
ecosistemelor sau mediilor receptoare vizate. De altfel, anumite aspecte de mediu sau de 
agro-mediu nu sunt analizate în cadrul evaluării comunitare. Prin urmare, trebuie să li se 
permită statelor membre să invoce motive de mediu, fără ca aceste motive să pună la îndoială 
evaluarea realizată la nivel comunitar, care nu ar putea fi exhaustivă. 
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Amendamentul 7

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.”

Or. fr

Justificare

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. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită eventualelor contaminări 
transfrontaliere.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Se introduce următorul articol:

„Articolul 26b „Articolul 26b
Cultivare Cultivare

Statele membre pot adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
tuturor OMG-urilor sau a anumitor OMG-

Statele membre pot adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
tuturor OMG-urilor sau a anumitor OMG-
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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:

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 Uniunii
relevantă privind comercializarea 
semințelor și materialului săditor în tot 
teritoriul lor sau într-o parte a acestuia, cu 
condiția ca:

(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 
altele, schimbări ale practicilor agricole, 
utilizarea terenurilor, amenajarea 
teritoriului, impactul socio-economic sau 
alți factori legitimi; 

precum și precum și

b) acestea să fie în conformitate cu 
tratatele.

b) acestea să fie în conformitate cu 
tratatele.

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 motivate în temeiul acestui 
articol le comunică celorlalte state membre 
și Comisiei, cu o lună înainte de adoptarea 
acestora, în scopul informării.”

Or. fr
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Justificare

Evaluarea riscurilor realizată la nivel comunitar nu ar putea fi exhaustivă. În plus, absența 
sau insuficiența datelor privind efectele adverse potențiale ale OMG-urilor asupra 
ecosistemelor sau mediilor receptoare naționale specifice ar trebui să fie un motiv suficient 
pentru a permite statului membru interzicerea OMG-ului sau a OMG-urilor vizate. Alți 
factori, care pot avea sau nu legătură cu efectele asupra mediului, ar trebui să poată fi 
invocați de către statele membre.

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a
[…] zi de la data publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. fr
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EXPUNERE DE MOTIVE

1 - Contexte

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 extrem de riguros care să permită, cu condiția aplicării sale corecte, 
un nivel înalt de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animalelor, a 
mediului, a intereselor consumatorilor, asigurând în același timp funcționarea eficientă a 
pieței interne. Directiva permite autorizarea introducerii pe piață a OMG-urilor numai dacă a 
fost realizată o evaluare specifică a riscurilor pentru mediu, în conformitate cu principiile 
enunțate la anexa II, în temeiul informațiilor furnizate de solicitant și menționate la anexa III. 
Anexa II, care stabilește principiile aplicabile evaluării riscurilor pentru mediu, impune luarea 
în considerare a efectelor directe și indirecte, imediate și întârziate, precum și o analiză a 
efectelor cumulate pe termen lung legate de diseminarea și de introducerea pe piață a OMG-
urilor. „Efectele cumulate pe termen lung” se referă la efectele acumulării autorizațiilor 
asupra sănătății umane și asupra mediului, în special asupra florei și faunei, asupra fertilității 
solului, asupra degradării materialelor organice din sol, asupra lanțului trofic uman sau 
animal, asupra diversității biologice, asupra sănătății animalelor și a problemelor de rezistență 
la antibiotice.

Anexele II și III la directivă precizează necesitatea realizării de studii privind condițiile 
diseminării și mediul receptor, implicând un studiu aprofundat a mediilor receptoare și în 
cadrul cărora este prevăzută cultivarea, precum și informațiile referitoare la interacțiunile 
dintre OMG-uri și mediu.

Anexele III-VII solicită informații privind planurile de supraveghere, control, prelucrare a 
deșeurilor și intervenții de urgență, care cuprind tehnici de supraveghere, constrângeri impuse 
diseminării, prelucrarea deșeurilor și în special planuri de intervenție urgentă care să permită 
aplicarea de metode de decontaminare a zonelor afectate, izolarea siturilor, metode de 
protejare a sănătății umane și a mediului în cazul apariției de efecte nedorite.

În plus, Directiva 2001/18/CE precizează la articolul 19 intitulat „Autorizația” că, dacă a fost
autorizată introducerea pe piață unui OMG, acesta poate fi utilizat fără alte notificări, în 
măsura în care condițiile specifice de utilizare și mediile și/sau zonele geografice precizate în 
aceste condiții sunt respectate cu strictețe.

2 - Obiectivele propunerii Comisiei

Această propunere apare în contextul opoziției persistente a opiniei publice europene față de 
diseminarea OMG-urilor și față de utilizarea acestora în sectorul agricol. Potrivit ultimului 
sondaj Eurobarometru referitor la acest aspect, publicat în octombrie 2010, 61% dintre 
europeni consideră că „alimentația pe bază de OMG îi nemulțumește” și același procent de 
europeni (61%) este împotriva ideii că dezvoltarea alimentației pe bază de OMG-uri ar trebui 
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încurajată. Numai 21% sunt de acord (față de 58% în dezacord) cu afirmația potrivit căreia 
„alimentația pe bază de OMG-uri este sigură pentru generațiile viitoare”.  Mai puțin de un 
sfert dintre europeni (23%) sunt de acord cu ideea că „alimentația pe bază de OMG-uri nu 
este nocivă pentru mediu”; mai mult de 53% nu sunt de acord cu această afirmație (un sfert 
„nu știu”). În cele din urmă, în nicio țară, majoritatea respondenților nu sunt de acord cu 
afirmația potrivit căreia cultivarea OMG-urilor este bună pentru economia națională.

Lipsa de încredere a opiniei publice europene față de OMG-urile agricole este în primul rând 
legată de neaplicarea serioasă a Directivei 2001/18/CE. Într-adevăr, studiile prevăzute nu sunt 
făcute de solicitanți, fie că este vorba despre studii privind efectele pe termen lung, studiile 
prealabile privind mediile receptoare sau analiza impactului socio-economic.

Exigențele directivei în materie de evaluare a riscurilor nu sunt respectate și aceste neajunsuri 
referitoare la punerea sa în aplicare sunt la originea opoziției mai multor state membre față de 
cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor. Trebuie reamintit aici că diseminarea și cultivarea 
plantelor modificate genetic pe teritoriu este un aspect diferit de cel al autorizării introducerii 
pe piață și al consumului, al liberei circulații a bunurilor și produselor, care nu sunt vizate de 
acest text.

În concluziile adoptate în unanimitate la 4 decembrie 2008, Consiliul a solicitat consolidarea 
evaluării de mediu și a dispozitivului de supraveghere; acesta a subliniat că mandatul acordat 
AESA de către Comisie cuprindea o evaluare detaliată a efectelor pe termen lung ale plantelor 
modificate genetic asupra mediului, precum și extinderea evaluării detaliate a riscurilor.

Conform legislației, Consiliul solicită, în special, să fie avute în vedere efectele potențiale ale 
plantelor modificate genetic asupra mediilor receptoare, recensământul zonelor geografice din 
Uniunea Europeană în care aceste plante modificate genetic ar putea fi diseminate, alegerea 
tehnicilor care ar permite evaluarea efectelor potențiale pe termen lung, inclusiv metodele 
experimentale. Consiliul solicită, de asemenea, o definire mai strictă a criteriilor și a 
exigențelor pentru evaluarea plantelor modificate genetic, necesitatea asigurării coerenței
dintre evaluările riscurilor prezentate de plantele modificate genetic care produc substanțe 
active vizate de Directiva 91/414/CE și de produsele fitosanitare corespunzătoare.

Consiliul a solicitat, de asemenea, ca titularii autorizațiilor să realizeze o supraveghere 
periodică și aprofundată pentru detectarea eventualelor efecte nedorite prevăzute în directivă 
și să publice rezultatele acesteia. Activitățile de supraveghere trebuiau să fie puse în practică, 
rezultatele trebuiau să fie transmise Comisiei și puse la dispoziția publicului. Dar, până în 
prezent, nu a fost realizat niciun studiu de supraveghere serios, iar sistemele de control nu au 
fost puse în aplicare.

Consiliul a solicitat, de asemenea, să fie prezentat un raport referitor la punerea în aplicare a 
directivei, cuprinzând printre altele o evaluare a consecințelor socio-economice a 
diseminărilor voluntare și a introducerii pe piață a OMG-urilor, pentru ca un raport să poată fi 
prezentat până în iunie 2010.

În cele din urmă, Consiliul dorea o îmbunătățire a funcționării AESA. La momentul respectiv, 
s-a precizat că statele membre ar putea să-și consolideze posibilitățile de a prezenta avize 
privind informațiile complementare furnizate de solicitant, că ar fi trebuit creată o rețea 
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extinsă de organisme științifice, că era indispensabil ca eventualele surse de divergențe între 
avizele științifice să poată fi identificate și discutate, că era indispensabil ca riscurile să fie 
cercetate în mod sistematic și independent și ca cercetătorii independenți să aibă acces la toate 
documentele relevante. Dar s-au realizat puține studii independente privind riscurile. În plus, 
în timp ce s-au descoperit conflicte de interese clare, o reformă a procedurilor de expertiză 
AESA pare să fie de actualitate, dar nu a fost realizată încă.

În consecință, reticențele manifestate de o serie de state membre par să fie pe deplin justificate 
de incoerențele și lacunele în aplicarea efectivă a Directivei 2001/18/CE și, prin urmare, a 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.

Așadar este important, în primul rând, să intrăm într-o fază de aplicare efectivă a textelor în 
vigoare cu privire la evaluarea riscurilor.

3- Elementele juridice ale propunerii

În acest context, este binevenit obiectivul propunerii de regulament al Comisiei de a acorda 
statelor membre competența utilizării teritoriului lor în vederea cultivării OMG-urilor. Acesta 
trebuie completat cu elaborarea de noi orientări privind evaluarea riscurilor sanitare și de 
mediu, care trebuie să permită în fine aplicarea efectivă a regulilor stabilite în Directiva 
2001/18/CE și în anexa II la aceasta. Această propunere trebuie să fie interpretată și în sensul 
articolului 19 alineatul (1) din directivă, care prevede condițiile specifice de utilizare, în 
privința cărora statele membre ar trebui să fie mai exigente.

În primul rând, formularea propunerii de regulament nu ar trebui să se limiteze la o definiție 
negativă a motivelor care ar putea fi invocate de statele membre. Avizele serviciilor juridice 
ale Consiliului și Parlamentului au prezentat rezerve puternice privind legalitatea măsurilor 
naționale care ar putea fi luate de statele membre în temeiul unor motive care nu au legătură 
cu considerațiile de mediu, cum ar fi moralitatea publică, ordinea publică sau etica. În plus, ar
trebui recunoscut faptul că evaluarea riscurilor de mediu realizată la nivel comunitar nu ar 
putea fi exhaustivă, având în vedere diversitatea ecosistemelor europene și diversitatea 
impacturilor directe sau indirecte posibile.

În vederea respectării pieței interne și a evaluărilor comunitare, cu condiția ca reformele 
indispensabile să redea credibilitatea Comitetului OMG al AESA, motivele invocate de statele 
membre trebuie să rămână complementare celor evaluate de AESA. Dar motivele invocate de 
statele membre nu pot exclude motivele de mediu sau agro-mediu, în speciale locale și/sau 
regionale, care n-au făcut obiectul unei evaluări comunitare. Motivele invocate de statele 
membre se vor baza, cu siguranță, cel puțin parțial, pe date științifice, fie că se referă la 
impactul aspra mediului, fie la alt tip de impact.

Distincția stabilită de Comisie în expunerea sa de motive între, pe de-o parte, o evaluare 
„științifică” care ar fi asigurată la nivel comunitar și, pe de alta, motivele complet separate de 
dezbaterea științifică privind impactul asupra mediului, este simplistă și nu ține seama de 
complexitatea legăturii dintre evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor. Această distincție 
neglijează și faptul că a nu ține seama de incertitudinile științifice, prevăzute totuși în text, 
poate compromite luarea de decizii adecvate de gestionare a riscurilor sau chiar aplicarea 
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principiului precauției. Fie că este vorba despre utilizarea unui erbicid asociat unei plante 
modificate genetic cu toleranță la respectivul ierbicid, fie despre impactul modificării 
practicilor agricole ca urmare a utilizării unui OMG, fie despre riscurile ca insectele 
dăunătoare să devină rezistente la toxina Bt într-o anumită regiune, toate aceste aspecte 
implică evaluarea datelor științifice, sau insuficiența acestora, referitoare la impactul asupra 
mediului.

Cu privire la contaminarea agriculturii convenționale sau biologice cu OMG-uri, denumită și 
„coexistență”, Comisia a justificat întotdeauna refuzul său de a legifera la nivel comunitar 
prin diversitatea practicilor agricole, a climei și a geografiei între statele membre și în cadrul 
statelor membre. Aceeași diversitate există pentru ecosistemele și mediile receptoare și 
justifică aplicarea subsidiarității pentru cultivarea OMG-urilor, potrivit aceleiași logici.

În cele din urmă, pentru a remedia lipsa actuală a studiilor, prevăzute totuși în legislație, ar 
trebui consolidată puterea statelor de a acționa în cazul lipsei elementelor relevante cu privire 
la impactul asupra teritoriului național, regional și/sau local. Trebuie respectate drepturile 
statelor membre cu privire la utilizarea propriului teritoriu, aspect care ține de subsidiaritate și 
care nu încalcă regulile referitoare la piața internă și la libera circulație bunurilor și produselor 
pe teritoriul Uniunii.

Nivelul ridicat de protecție a sănătății și a mediului, vizat atât de Directiva 2001/18/CE, cât și 
de alte texte comunitare, poate fi atins numai dacă statele membre pot dispune, având în 
vedere particularitățile teritoriului lor, de metodele lor agricole și de modul de amenajare a 
teritoriului, de toate studiile necesare cu privire la mediul receptor, pe de-o parte, și la 
condițiile planurilor de supraveghere, pe de altă parte.

În fine, ar trebui ca măsurile luate de statele membre să se aplice, mai degrabă, unui anumit 
OMG sau, după caz, unui grup de OMG-uri cu trăsături similare, decât tuturor OMG-urilor. 
Aceste măsuri trebuie motivate. În plus, 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. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
eventualelor contaminări transfrontaliere.


