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Domnule preşedinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 10 martie 2011 aţi sesizat Comisia pentru afaceri juridice, 
în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru 
examinarea validităţii temeiului juridic al propunerii menţionate mai sus a Comisiei.

Context

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind 
diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic1 şi Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
produsele alimentare şi furajele modificate genetic2 instituie un sistem armonizat de evaluare 
a riscurilor legate de factorii ce ţin de mediu şi de sănătate în ceea ce priveşte autorizarea 
                                               
1 JO L 106, 17.4.2001, p.1.
2 JO L 268, 18.10.2003, p.1.
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OMG-urilor şi stabilesc norme procedurale detaliate privind autorizarea ulterioară a 
introducerii acestora pe piaţă. Directiva 2001/18/CE conţine şi prevederi privind „diseminarea 
deliberată”1 a OMG-urilor în alte scopuri decât introducerea acestora pe piaţă2 (de exemplu în 
scopul cultivării). Procedura de autorizare este, în esenţă, următoarea: (i) un solicitant depune 
la autoritatea competentă dintr-un stat membru o solicitare de autorizare, care include şi o 
evaluare a riscurilor la adresa mediului şi a sănătăţii; (ii) autoritatea competentă emite un 
raport de analiză privind evaluarea riscurilor. Alte state membre pot formula obiecţiuni, caz în 
care în această procedură intervine Comisia. Dacă nu se formulează obiecţiuni, OMG-ul este 
autorizat la nivel naţional, în timp ce în cazurile cele mai obişnuite în care se formulează 
obiecţiuni şi se realizează evaluări divergente, OMG-ul este autorizat de Comisie. La articolul 
22 din directivă se defineşte „clauza de liberă circulaţie” prin care se interzice statelor 
membre să restricţioneze introducerea pe piață a OMG-urilor autorizate în temeiul acestei 
directive. Conform articolului 23 din directivă, statele membre pot restricţiona sau interzice 
utilizarea și/sau vânzarea unui OMG dacă există un risc pentru sănătatea umană sau mediu 
doar dacă, ulterior autorizării unui OMG, le sunt puse la dispoziţie informații noi privind un 
risc pentru sănătatea umană sau mediu. Regulamentul nr.1829/2003 conţine prevederi 
similare privind autorizarea OMG-urilor pentru utilizarea produselor alimentare și a furajelor, 
pentru produse alimentare și furaje care conţin sau constau din OMG-uri şi pentru produse 
alimentare şi furaje care sunt produse din OMG-uri sau care conţin ingrediente produse din 
OMG-uri. În această privinţă, acest regulament reprezintă o lex specialis privind autorizarea 
OMG-urilor legate de produsele alimentare şi de furaje. 

Ar trebui, de asemenea, remarcat faptul că prin directivă şi prin regulament se stabileşte un 
cadru juridic privind autorizarea organismelor modificate genetic (OMG-uri) care se aplică în 
totalitate OMG-urilor care urmează a fi utilizate în scopul cultivării peste tot în UE ca seminţe 
sau alt tip de material săditor. În cadrul acestei legislaţii, OMG-urile pentru cultivare ar trebui 
să facă obiectul unei evaluări individuale a riscurilor înainte de a fi autorizate pentru a fi 
introduse pe piaţa Uniunii. Scopul procedurii de autorizare este de a asigura un nivel înalt de 
protecţie a vieţii şi a sănătăţii umane, a sănătăţii şi a bunăstării animale, a intereselor de mediu 
şi ale consumatorilor, asigurând, în acelaşi timp, funcţionarea eficientă a pieţei interne.

La 13 iulie 2010, Comisia a propos modificarea Directivei 2001/18/EC în ceea ce priveşte 
faptul că statele membre pot adopta măsuri prin care să fie restricţionată sau interzisă 
cultivarea tuturor sau a anumitor OMG-uri peste tot sau numai în anumite părţi ale teritoriului 

                                               
1„Diseminarea deliberată” este definită la articolul 2 alineatul (3), care afirmă: „diseminare deliberată” 
înseamnă orice introducere intenţionată în mediu a unui OMG sau a unei combinaţii de OMG-uri pentru care 
nu s-au luat măsuri de izolare pentru a se limita contactul acestora cu populaţia în general şi cu mediul şi 
pentru a asigura un nivel ridicat de siguranţă a acestora.
2 „introducere pe piaţă” înseamnă punerea la dispoziţia părţilor terţe, cu titlu oneros sau gratuit;
Următoarele operaţii nu se consideră introducere pe piaţă:
- punerea la dispoziţie a microorganismelor modificate genetic pentru activităţi reglementate în conformitate cu 
Directiva 90/219/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor 
modificate genetic, inclusiv a colecţiilor de cultură;
- punerea la dispoziţie a OMG-urilor, altele decât microorganismele menţionate la prima liniuţă, pentru a fi 
utilizate exclusiv pentru activităţi în care sunt luate măsuri de izolare stricte adecvate pentru a limita contactul 
acestora cu populaţia în general şi cu mediul şi pentru a asigura un nivel ridicat de siguranţă, măsurile trebuind 
să se bazeze pe aceleaşi principii privind izolarea în conformitate cu Directiva 90/219/CEE;
- punerea la dispoziţie a OMG-urilor pentru a fi utilizate exclusiv pentru diseminările deliberate în conformitate 
cu cerinţele prevăzute la partea B din prezenta directivă”.
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lor. La aceeaşi dată, Comisia a publicat o Comunicare privind libertatea de decizie a statelor 
membre în ceea ce privește culturile modificate genetic1 în care explică motivele care stau la 
baza propunerii sale privind introducerea unei abordări mai flexibile în cadrul legislaţiei 
actuale referitoare la cultivarea de OMG-uri. 

În cadrul Consiliului, grupul de lucru creat ad-hoc de COREPER pentru a analiza propunerea 
a identificat o serie de probleme şi de preocupări, care includ şi alegerea temeiului juridic. Ca 
răspuns, serviciul juridic al Consiliului a emis un aviz2 în care a ajuns la concluzia că 
propunerea, în versiunea actuală, nu se bazează în mod valabil pe articolul 114 din TFUE. 
Comisia nu a fost deloc de acord cu concluzia respectivă3. 

Serviciul juridic al Parlamentului a analizat această chestiune la solicitarea dumneavoastră şi a 
ajuns în cadrul avizului din 17 noiembrie 2010 la următoarele concluzii: „Serviciul juridic nu 
a identificat niciun motiv pentru a pune sub semnul întrebării alegerea articolului 114 din 
TFUE ca temei juridic al propunerii.”

Raportoarea, Corinne Lepage, propune modificarea acestui temei juridic şi înlocuirea 
articolului 114 din TFUE cu articolul 192 din TFUE (amendamentul 1)4. Raportoarea 
propune, de asemenea, şi alte amendamente care aparent ar modifica propunerea Comisiei 
astfel încât recurgerea la articolul 192 din TFUE să fie justificată. 

I. Temeiul juridic în cauză 

Propunerea Comisiei se bazează pe articolul 114 din TFUE, cu următorul conţinut: 

„Articolul 114
(ex-articolul 95 TCE)
1. Cu excepţia cazului în care tratatele dispun altfel, dispoziţiile următoare se aplică în 
vederea realizării obiectivelor enunţate la articolul 26. Parlamentul European şi 
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea 
Comitetului Economic şi Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de 
lege şi a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea şi 
funcţionarea pieţei interne.

2. Alineatul (1) nu se aplică dispoziţiilor fiscale, celor privind libera circulaţie a 
persoanelor şi celor privind drepturile şi interesele lucrătorilor salariaţi.

3. În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătăţii, securităţii, 
protecţiei mediului şi protecţiei consumatorilor, Comisia porneşte de la premisa 
asigurării unui nivel ridicat de protecţie ridicat, ţinând seama în special de orice evoluţie 
nouă, întemeiată pe fapte ştiinţifice. În cadrul atribuţiilor ce le revin, Parlamentul 

                                               
1 COM(2010)0380.
2 În principiu din motive legate de „dezarmonizare”; a se vedea documentul Consiliului nr. 15696/10.
3 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 19.11.2010 referitor la analizarea chestiunilor legale legate de 
cultivarea OMG-urilor (SEC(2010)1454 final).
4 PR\855067EN.doc
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European şi Consiliul depun eforturi, de asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv.

4. În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul 
European şi Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră necesară 
menţinerea dispoziţiilor de drept intern justificate de cerinţele importante prevăzute la 
articolul 36 sau referitoare la protecţia mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta 
adresează Comisiei o notificare, indicând motivele menţinerii acestor dispoziţii.

5. De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea 
unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European şi Consiliu, de către Consiliu 
sau Comisie, un stat membru consideră necesară introducerea unor dispoziţii de drept 
intern întemeiate pe dovezi ştiinţifice noi referitoare la protecţia mediului ambiant ori a 
mediului de lucru, din cauza unei probleme specifice statului membru respectiv, apărute 
după adoptarea măsurii de armonizare, acesta adresează Comisiei o notificare privind 
măsurile avute în vedere şi motivele adoptării acestora.

6. În termen de şase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) şi (5), Comisia 
aprobă sau respinge dispoziţiile respective de drept intern, după ce a verificat dacă 
acestea constituie sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricţie disimulată 
în comerţul dintre statele membre şi dacă acestea constituie sau nu un obstacol în 
funcţionarea pieţei interne.
În absenţa unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispoziţiile de drept intern 
prevăzute la alineatele (4) şi (5) se consideră aprobate.
În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru şi dacă nu există nici un 
pericol pentru sănătatea umană, Comisia poate notifica statului membru în cauză că 
termenul prevăzut de prezentul alineat poate fi prorogat cu un nou termen de până la şase 
luni.

7. În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat să menţină 
sau să introducă dispoziţii de drept intern care derogă de la o măsură de armonizare, 
Comisia examinează de îndată dacă este oportun să propună o adaptare a acestei măsuri.

8. În cazul în care un stat membru invocă o problemă deosebită de sănătate publică într-
un domeniu care a făcut în prealabil obiectul măsurilor de armonizare, acesta informează 
Comisia, care analizează de îndată dacă este necesar să propună Consiliului măsuri 
adecvate.

9. Prin derogare de la procedura prevăzută la articolele 258 şi 259, Comisia şi orice stat 
membru pot sesiza direct Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cazul în care consideră 
că un alt stat membru exercită abuziv competenţele prevăzute de prezentul articol.

10. Măsurile de armonizare prevăzute anterior includ, atunci când este cazul, o clauză de 
salvgardare care autorizează statele membre să adopte, din unul sau mai multe dintre 
motivele fără caracter economic prevăzute la articolul 36, măsuri provizorii care fac obiectul 
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unei proceduri de control a Uniunii.”

Raportoarea propune modificarea acestui temei juridic cu articolul 192 din TFUE, cu 
următorul conţinut: 

„Articolul 192
(ex-articolul 175 TCE)
1. Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, 
decid cu privire la acţiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării 
obiectivelor menţionate la articolul 191. 

2. Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută la alineatul (1) şi fără a aduce 
atingere articolului 114, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o 
procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului 
Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, adoptă:

(a) dispoziţii în special de natură fiscală;
(b) măsuri privind:
- amenajarea teritoriului; 
- administrarea cantitativă a resurselor de apă sau care au legătură directă sau indirectă cu 
disponibilitatea resurselor menţionate; 
- exploatarea solurilor, cu excepţia managementului deşeurilor; 
(c) măsurile care aduc atingere în mod semnificativ opţiunii unui stat membru între 
diferite surse de energie şi structura generală a alimentării sale cu energie.
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea 
Parlamentului European, a Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, 
poate face ca procedura legislativă ordinară să fie aplicabilă domeniilor menţionate la 
primul paragraf.

3. Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, 
adoptă programe de acţiune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele 
prioritare ce trebuie realizate.
Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptă în
conformitate cu condiţiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz.

4. Fără a aduce atingere anumitor măsuri adoptate de Uniune, statele membre asigură 
finanţarea şi aplicarea politicii în domeniul mediului.

                                               
 Obiectivele respective includ: „(-) conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului; (-) ocrotirea 
sănătăţii persoanelor; (-) utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;(-) promovarea pe plan 
internaţional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială şi 
în special lupta împotriva schimbărilor climatice.”
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5. Fără a aduce atingere principiului „poluatorul plăteşte”, în cazul în care o măsură 
întemeiată pe alineatul (1) presupune costuri considerate disproporţionate pentru 
autorităţile publice dintr-un stat membru, această măsură prevede dispoziţiile 
corespunzătoare sub forma:
- unor derogări temporare şi 
unei asistenţe financiare din partea Fondului de Coeziune constituit în conformitate cu 
articolul 177.”

II. Opţiunea Comisiei cu privire la temeiul juridic

Comisia optează pentru articolul 114 din TFUE. Propunerea modifică Directiva 2001/18/EC, 
adoptată pe baza articolului 95 din TCE (actualul articol 114 din TFUE), prin introducerea 
unui articol 26b nou care ar oferi statelor membre un temei juridic pentru a adopta măsuri de 
restricţionare sau de interzicere a cultivării tuturor sau a anumitor OMG-uri autorizate deja în 
conformitate cu partea C din directivă  sau cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 pe tot 
teritoriul lor sau în anumite parţi ale acestuia, cu condiţia ca anumite cerinţe să fie respectate.   

„Articolul 26b
Cultivare
Statele membre pot adopta măsuri de restricţionare 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 şi care constau din soiuri modificate 
genetic introduse pe piaţă în conformitate cu legislaţia UE relevantă privind comercializarea 
seminţelor şi materialului săditor în tot teritoriul lor sau într-o parte a acestuia, cu condiţia 
ca:
(a) măsurile respective să se bazeze pe alte motive decât cele legate de evaluarea 

efectului advers asupra sănătăţii şi a mediului, care ar putea rezulta din diseminarea 
deliberată sau din introducerea pe piaţă a OMG-urilor;

precum şi
(b) acestea să fie în conformitate cu tratatele.
Prin derogare de la Directiva 98/34/CE, statele membre care intenţionează să adopte măsuri 
motivate în temeiul acestui articol le comunică celorlalte state membre şi Comisiei, cu o lună 
înainte de adoptarea acestora, în scopul informării.”

La considerentul 5 se menţionează că „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 piaţă şi importul OMG-urilor, care ar trebui să fie în continuare reglementate la nivelul 
UE pentru a menţine piaţa 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 funcţionarea 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 piaţa UE.” La considerentul 6 din 
propunere sunt menţionate următoarele: „În acest context, pare necesar să se acorde statelor 
membre, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, mai multă libertate de decizie cu privire 
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la cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor fără a se modifica sistemul pe care îl foloseşte 
Uniunea pentru autorizarea OMG-urilor şi independent de măsurile pe care statele membre 
le pot adopta prin aplicarea articolului 26a din Directiva 2001/18/CE pentru a evita prezenţa 
accidentală a OMG-urilor în alte produse.” Şi la considerentul 7 din  propunere se afirmă că: 
„Prin urmare, statele membre ar trebui să fie autorizate să adopte măsuri de restricţionare 
sau de interzicere a cultivării tuturor OMG-urilor sau a anumitor OMG-uri în tot teritoriul 
lor sau într-o parte a acestuia şi să modifice aceste măsuri în consecinţă, cum li se pare 
adecvat, în toate etapele autorizării, reautorizării sau retragerii de pe piaţă a OMG-urilor în 
cauză. Aceasta ar trebui să se aplice şi soiurilor modificate genetic de seminţe şi material 
săditor care sunt introduse pe piaţă în conformitate cu legislaţia relevantă privind 
comercializarea seminţelor şi materialului săditor şi, în special, în conformitate cu 
Directivele 2002/53/CE şi 2002/55/CE. Măsurile ar trebui să se refere numai la cultivarea 
OMG-urilor şi nu la libera circulaţie şi importul seminţelor şi al materialului săditor 
modificate genetic, ca produse sau ca elemente ale produselor, precum şi al produselor din 
recoltele acestora. În mod similar, ele nu ar trebui să afecteze cultivarea soiurilor 
nemodificate genetic de seminţe şi material săditor în care sunt detectate urme accidentale 
sau inevitabile din punct de vedere tehnic de OMG-uri autorizate de UE.” Conţinutul 
considerentului 9 este următorul:„Pe baza principiului subsidiarităţii, scopul prezentului 
regulament nu este de a armoniza condiţiile de cultivare din statele membre, ci de a acorda 
libertate statelor membre pentru a invoca alte motive decât evaluarea ştiinţifică a riscurilor 
pentru sănătate şi mediu pentru a interzice cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor. (…)”
Articolul 26b s-ar aplica în cazul OMG-urilor autorizate atât în temeiul Directivei 
2001/18/CE, cât şi al Regulamentului nr. 1829/2003.  

III. Abordarea Curţii de Justiţie: scopul şi conţinutul măsurilor propuse

Anumite principii au la bază jurisprudenţa Curţii. În primul rând, având în vedere consecințele 
temeiului juridic în ceea ce privește competența materială și procedura, alegerea temeiului juridic 
corect prezintă o importanță de natură constituțională1.   

Alegerea temeiului juridic al unui act nu depinde de convingerea instituției respective cu privire 
la obiectivul urmărit, ci trebuie „să se bazeze pe factori obiectivi, care pot fi supuși controlului 
jurisdicțional”2, cum ar fi obiectivul și cuprinsul măsurii în cauză3.  

IV. Analiză

Articolul 114 din TFUE: temeiul juridic iniţial

Articolul 114 din TFUE mandatează prin procedura legislativă ordinară măsuri comunitare 
„care au ca obiect instituirea şi funcţionarea pieţei interne”. Acest articol ar trebui înţeles în 
contextul articolului 26 din TFUE, la care libera circulaţie a mărfurilor este definită ca un 
                                               
1 Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagena, Rec., 2001, p. I – 9713, punctul 5; Cauza C-370/07, 
Comisia/Consiliul, Rec., 2009, p. I-8917, punctele 46-49;  Avizul 1/08, Acordul general privind comerţul în 
domeniul serviciilor, Rec., 2009, p. I-11129, punctul 10.
2 Cauza 45/86, Comisia/Consiliul, Rec., 1987, p. 1493, punctul 11.
3 Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, Rec., 1991, p. I-2867, punctul 10.



PE462.539v01-00 8/13 AL\861914RO.doc

RO

principiu fundamental în ceea ce priveşte instituirea pieţei interne. În plus, ar trebui remarcat 
faptul că la articolul 114 alineatul (3) se instituie un „nivel ridicat de protecţie” al măsurilor 
legate de sănătate, securitate, protecţia mediului şi protecţia consumatorilor. Alineatele (4) 
-(9) permit statelor membre să adopte măsuri naţionale pentru a introduce interdicţii sau 
restricţii justificate la import, la export sau de tranzit, în conformitate cu articolul 36 din 
TFUE, după ce a fost adoptată o măsură de armonizare. Alineatele (4) – (9) reprezintă, prin 
urmare, o evidenţiere semnificativă a scopului general al acestui articol de a susţine instituirea 
şi funcţionarea pieţei interne.

Scopul şi conţinutul acestei măsuri sunt acelea de a acorda statelor membre libertatea de a 
invoca alte motive decât evaluarea ştiinţifică a riscurilor pentru sănătate şi mediu pentru a 
interzice sau a restricţiona cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor. În acest scop, noul articol 
26b permite statelor membre să adopte măsuri de restricţionare sau de interzicere a cultivării 
OMG-urilor (i) autorizate în conformitate cu partea C din Directiva 2011/18/CE sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 şi care constau din soiuri modificate genetic introduse pe 
piaţă în conformitate cu legislaţia UE relevantă privind comercializarea seminţelor şi 
materialului săditor în părţi ale teritoriului lor, (ii) cu condiţia ca: „(a) măsurile respective să 
se bazeze pe alte motive decât cele legate de evaluarea efectului advers asupra sănătăţii şi a 
mediului, care ar putea rezulta din diseminarea deliberată sau din introducerea pe piaţă a 
OMG-urilor; şi (b) acestea să fie în conformitate cu tratatele.” Propunerea încearcă, prin 
urmare, să clarifice cadrul juridic actual, lăsând în mod explicit statelor membre spaţiu de 
manevră cu privire la interzicerea sau restricţionarea cultivării de OMG-uri în toate cazurile 
care nu sunt armonizate, de exemplu în cazurile care nu sunt legate de evaluarea efectului 
advers asupra sănătăţii şi a mediului. Se pare că propunerea nu are, de fapt, alt obiectiv decât 
acela de a introduce o anumită „flexibilitate” în sistemul centralizat actual de autorizare a 
OMG-urilor. Din acest motiv, temeiul juridic ales de Comisie este corect. 

Această concluzie nu este influenţată de faptul că valoarea adăugată a propunerii Comisiei 
pare îndoielnică deoarece implicaţiile practice ale articolului 26b pot fi doar unele limitate. În 
acest context, trimiterea la tratate de la litera (b) din acest articol prezintă interes. Pe lângă 
chestiunea evidentă legată de conformitate cu tratatele a măsurilor adoptate de Uniune sau de 
statele membre, această prevedere se pare că se referă în mod implicit la articolul 114 
alineatele (4) – (9) din TFUE şi la articolul 36 din TFUE. O analiză detaliată a motivelor de 
restricţionare sau de interzicere a cultivării de OMG-uri a fost realizată de Serviciul juridic al 
Parlamentului în avizul său (punctele 13 – 23). Este suficient să se constate că posibilităţile 
statelor membre de a adopta măsuri restrictive din „alte motive” par, în acest caz, a fi unele 
restrânse. 

Deşi acesta nu pare a fi un caz real de renunţare la competenţele Uniunii, articolul 114 din 
TFUE ar reprezenta totuşi un temei juridic adecvat şi în situaţia în care propunerea ar fi 
considerată o măsură de „dezarmonizare”1. Deosebit de dificil de acceptat este argumentul 
conform căruia „dezarmonizarea” conform articolului 114 din TFUE este permisă doar dacă 
scopul modificării care vizează o astfel de „dezarmonizare” este acela de a îmbunătăţi 
funcţionarea pieţei interne. Articolul 114 din TFUE acordă organului legislativ al Uniunii 

                                               
1 Conform opiniei Serviciului juridic al Consiliului din avizul său în care este contestată validitatea articolului 
114 din TFUE ca temei juridic. A se vedea opinia diferită a serviciului juridic al Parlamentului exprimată la 
punctul 12 din avizul său.
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competenţa de a institui măsuri de armonizare pentru a asigura buna funcţionare a pieţei 
interne şi, prin urmare, de a adapta măsurile deja adoptate la condiţiile în schimbare, fie prin 
creşterea sau scăderea gradului de armonizare la care s-a ajuns deja, fie chiar prin abrogarea 
unei măsuri de armonizare. Articolul 114 din TFUE trebuie înţeles în sensul articolului 2 
alineatul (2) din TFUE, în care se afirmă în mod explicit următoarele: „În cazul în care 
tratatele atribuie Uniunii o competenţă partajată cu statele membre într-un domeniu 
determinat, Uniunea şi statele membre pot legifera şi adopta acte obligatorii din punct de 
vedere juridic în acest domeniu. Statele membre îşi exercită competenţa în măsura în care 
Uniunea nu şi-a exercitat competenţa. Statele membre îşi exercită din nou competenţa în 
măsura în care Uniunea a hotărât să înceteze să şi-o mai exercite.” Avocatul General 
Poiares Maduro a afirmat în avizul său cu privire la cauza Vodafone că „Desigur, articolul 95 
poate constitui, în afară de măsurile de dereglementare, temeiul pentru o intensificare a 
reglementării”1, iar Curtea a afirmat, cu privire la aceeaşi cauză, următoarele: „Atunci când 
un act întemeiat pe articolul 95 CE a eliminat deja orice obstacol privind schimburile în 
domeniul pe care acesta îl armonizează, legiuitorul comunitar nu poate fi privat de 
posibilitatea de a adapta acest act în funcție de orice modificare a împrejurărilor sau de orice 
evoluție a cunoștințelor având în vedere sarcina care îi revine de a garanta protecția 
intereselor generale recunoscute de tratat”2. 

Articolul 192 TFUE ca temei juridic

Raportoarea Comisiei ENVI propune ca temei juridic adecvat articolul 192 din TFUE, din 
motivul următor: „Luarea în considerare de către statele membre a factorilor legaţi de 
protecţia faunei şi florei, de utilizarea terenurilor sau de amenajarea teritoriului în privinţa 
cărora păstrează atribuţii importante, justifică încadrarea temeiului juridic al prezentului 
regulament la articolul 192 din tratat.”

Conform articolului 192 alineatul (1) din TFUE, în cadrul procedurii legislative ordinare pot 
fi adoptate măsuri în vederea aplicării politicii Uniunii menţionate la articolul 19, între altele 
cu privire la menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a protejării 
sănătăţii umane. Conform articolului 192 alineatul (2), în cadrul unei proceduri legislative 
speciale pot fi adoptate măsuri privind, între altele, administrarea cantitativă a resurselor de 
apă şi exploatarea solurilor.   În amendament nu se menţionează care alineat de la articolul 
192 ar trebui considerat adecvat. 

În ceea ce priveşte propunerea, se pare că articolul 192 ar putea fi considerat mai relevant:  
1. „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, 
decid cu privire la acţiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării 
obiectivelor menţionate la articolul 191.” După cum s-a subliniat anterior, scopul acestei 
măsuri este acela de a acorda statelor membre libertatea de a invoca alte motive decât 
evaluarea ştiinţifică a riscurilor pentru sănătate şi mediu pentru a interzice sau a restricţiona 
cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor. Prin urmare, este evident că propunerea nu 
urmăreşte să realizeze niciunul din obiectivele menţionate la articolul 191 din TFUE.
Dimpotrivă, scopul propunerii este de a permite statelor membre să invoce motive care 

                                               
1 Avizul privind Cauza C-58/08, Vodafone/Alţii, 2010, nepublicat încă, punctul 9.
2 Cauza C-58/08, Vodafone/Alţii, 2010, nepublicat încă, punctul 34.
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depăşesc considerentele legate de protecţia mediului sau a sănătăţii umane pentru a 
restricţiona sau interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor. De aceea, dacă analizăm 
propunerea iniţială a Comisiei, se impune să ajungem la concluzia că utilizarea articolului 
192 din TFUE ca temei juridic nu este justificată. 

Cu toate acestea, raportoarea a depus o serie de amendamente pentru a căror adoptare s-ar 
părea necesară modificarea temeiului juridic. Fără a realiza o analiză detaliată a proiectului de 
raport, ar trebui să se acorde atenţie în special amendamentului 8, cu următorul conţinut:

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 
restricţionare 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 şi care constau din 
soiuri modificate genetic introduse pe piaţă 
în conformitate cu legislaţia UE relevantă 
privind comercializarea seminţelor şi 
materialului săditor în tot teritoriul lor sau
într-o parte a acestuia, cu condiţia ca:

Statele membre pot adopta măsuri de 
restricţionare 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 şi care 
constau din soiuri modificate genetic 
introduse pe piaţă în conformitate cu 
legislaţia Uniunii relevantă privind 
comercializarea seminţelor şi materialului 
săditor în tot teritoriul lor sau într-o parte a 
acestuia, cu condiţia ca:

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

a) măsurile respective să se bazeze pe: 

(i) motive legate de consecinţe de mediu, 
care ar putea rezulta din diseminarea 
deliberată sau din introducerea pe piaţă a 
OMG-urilor, complementare consecinţelor 
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de mediu examinate cu ocazia evaluării 
efectelor adverse asupra mediului 
realizate în temeiul părţii C din prezenta 
directivă; sau
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(ii) absenţa sau insuficienţa datelor 
privind efectele adverse potenţiale de 
diseminare a OMG-urilor asupra 
teritoriului sau a biodiversităţii 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 şi precum şi

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 intenţionează să 
adopte măsuri motivate în temeiul acestui 
articol le comunică celorlalte state membre 
şi Comisiei, cu o lună înainte de adoptarea 
acestora, în scopul informării.”

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

În justificarea acestui amendament raportoarea afirmă: „Evaluarea riscurilor realizată la 
nivel comunitar nu ar putea fi exhaustivă. În plus, absenţa sau insuficienţa datelor privind 
efectele adverse potenţiale ale OMG-urilor asupra ecosistemelor sau mediilor receptoare 
naţionale specifice ar trebui să fie un motiv suficient pentru a permite statului membru 
interzicerea OMG-ului sau a OMG-urilor vizate. Alţi factori, care pot avea sau nu legătură 
cu efectele asupra mediului, ar trebui să poată fi invocaţi de către statele membre.”

Având în vedere faptul că prezentul amendament lărgeşte în mod semnificativ gama 
motivelor pe baza cărora statele membre ar putea restricţiona sau interzice cultivarea de 
OMG-uri pentru a include, de fapt, motive legate de mediu, trebuie să se considere că 
amendamentul modifică scopul propunerii. Este adevărat că toate amendamentele propuse de 
raportoare au ca obiectiv să pună la dispoziţia statelor membre motive şi posibilităţi foarte 
specifice privind restricţionarea cultivării de OMG-uri. În plus, în acestea se face referire la 
condiţii legate de mediu şi de conservarea şi protejarea acestuia, precum eventualele efecte 
adverse asupra ecosistemului, modificările legate de utilizarea terenurilor, protejarea faunei şi 
a florei etc. În prezent, statele membre care nu doresc să permită cultivarea de OMG-uri pe 
teritoriul lor încearcă să invoce motive legate de etică, pe care însă este dificil să le aperi în 
faţa Curţii de Justiţie1. Aşa cum a menţionat Serviciul juridic al Parlamentului în avizul său 
juridic, amendamentul la directivă, astfel cum este propus de Comisie (adică noul articol 26b) 
nu va duce la nicio modificare esenţială a sistemului actual de autorizare privind cultivarea de 
OMG-uri. Având în vedere faptul că argumentele împotriva cultivării de OMG-uri se bazează 
în special pe motive legate de mediu, temeiul juridic corect pentru această propunere, astfel 
cum a fost modificată de raportoare, ar trebui să fie articolul 192 alineatul (1) din TFUE. Ar 

                                               
1 C-165/08, Comisia/Republica Polonă, Rec., 2009, p. I-6843.
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trebui, de asemenea, subliniat că măsurile privind diseminarea OMG-urilor în mediul 
înconjurător din Uniune pe baza unor motive legate de piaţa internă par neadecvate. În primul 
rând, nu se poate considera că OMG-urile sunt la fel ca orice alt produs deoarece acestea sunt 
organisme vii, care se pot reproduce şi înmulţi şi, în al doilea rând, acestea au impact asupra 
sistemelor de producţie şi a ecosistemelor, care sunt extrem de diversificate în cadrul Uniunii.  

Concluzie:

Având în vedere pachetul de amendamente depus de raportoare cu privire la propunere, se 
consideră că temeiul juridic corect este articolul 192 alineatul (1) din TFUE. 

Prin urmare, în cadrul reuniunii sale din 22 martie 2011, Comisia pentru afaceri juridice a 
hotărât, cu 9 voturi pentru şi 8 împotrivă1 să recomande ca temeiul propunerii să fie articolul 
192 alineatul (1) din TFUE. 

Vă asigur, domnule preşedinte, de înalta mea consideraţie.

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 La votul final au fost prezenţi: Klaus-Heiner Lehne (preşedinte), Luigi Berlinguer (vicepreşedinte), Evelyn 
Regner (vicepreşedintă), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (raportoare), Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, 
Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


