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Amendamentul 1
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
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 114 și articolul 291 alineatul (3),

Or. en

Justificare

Pentru a îmbunătăți procedura de autorizare pentru OMG-uri, este nevoie să se modifice 
Regulamentul 182/2011, care se bazează pe articolul 291 alineatul (3).

Amendamentul 2
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) invită Comisia ca, cel târziu la șase 
luni de la adoptarea deciziei sale, să 
prezinte o propunere legislativă care să 
restricționeze sau să interzică utilizarea 
produselor alimentare și furajelor 
modificate genetic la nivelul UE sau al 
statelor membre, în concordanță cu 
legislația Uniunii Europene și cu 
obligațiile internaționale ale acesteia și 
care să conțină dispoziții raționale și 
realizabile;

Or. hu
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Amendamentul 3
Norbert Erdős

Propunere de regulament
Punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) invită Comisia să elaboreze 
propuneri pentru creșterea producției 
europene de furaje și să pună capăt cât 
mai rapid penuriei grave de 
autoaprovizionare în materie de furaje în 
Europa; consideră că Comisia ar trebui 
să prezinte aceste propuneri cel mai târziu 
ca parte a revizuirii intermediare a 
politicii agricole comune;

Or. hu

Amendamentul 4
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atât Directiva 2001/18/CE, cât și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 stabilesc 
o procedură centralizată la nivelul Uniunii 
prin care Comisia este împuternicită să 
adopte decizii de punere în aplicare prin 
care se acordă sau se refuză o cerere de 
autorizare a OMG-urilor și a produselor 
alimentare și furajelor modificate genetic, 
pe baza unei evaluări a riscurilor potențiale 
pe care le-ar putea prezenta pentru 
sănătatea umană sau animală sau pentru 
mediu. Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
prevede, de asemenea, că pot fi luați în 
considerare alți factori legitimi, după caz.

(2) Atât Directiva 2001/18/CE, cât și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 stabilesc 
o procedură centralizată la nivelul Uniunii 
prin care Comisia este împuternicită să 
adopte decizii de punere în aplicare prin 
care se acordă sau se refuză o cerere de 
autorizare a OMG-urilor și a produselor 
alimentare și furajelor modificate genetic, 
pe baza unei evaluări a riscurilor potențiale 
pe care le-ar putea prezenta pentru 
sănătatea umană sau animală sau pentru 
mediu. Atât Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003 și Regulamentul 178/2002 
impun Comisiei să ia în considerare alți 
factori legitimi, atunci când prezintă un 
proiect de decizie.
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Or. en

Amendamentul 5
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Folosirea ingineriei genetice la plante și 
la produsele alimentare și furaje este un 
subiect care suscită opinii diferite în statele 
membre, iar acest lucru se reflectă în 
procesul decizional care duce la autorizarea 
OMG-urilor și a produselor alimentare și 
furajelor modificate genetic. Începând cu 
data de la care se aplică Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, rezultatele votului în 
cadrul comitetelor sau în Consiliu arată că 
nu a existat niciodată o majoritate calificată 
nici în favoarea, nici împotriva autorizației 
pentru aceste produse. Prin urmare, 
autorizațiile au fost adoptate de Comisie la 
finalul procedurii, în conformitate cu 
legislația aplicabilă, fără sprijinul avizului 
din partea Comitetului statelor membre.

(4) Folosirea ingineriei genetice la plante și 
la produsele alimentare și furaje este un 
subiect care suscită opinii diferite în statele 
membre, iar acest lucru se reflectă în 
procesul decizional care duce la autorizarea 
OMG-urilor pentru cultivare și a 
produselor alimentare și furajelor 
modificate genetic. Rezultatele votului în 
cadrul comitetelor sau în Consiliu arată că 
nu a existat niciodată o majoritate calificată 
nici în favoarea, nici împotriva autorizației 
pentru aceste produse. Până în prezent, 
autorizațiile au fost adoptate de Comisie la 
finalul procedurii, în conformitate cu 
legislația aplicabilă, fără sprijinul avizului 
din partea Comitetului statelor membre.
Totuși, deoarece este vorba de un 
domeniu foarte sensibil pentru cetățenii 
europeni, Comisia are nevoie de indicații 
clare privind modul în care să acționeze 
în aceste cazuri. Prin urmare, 
Regulamentul 182/2011 trebuie să fie 
modificat în consecință.

Or. en

Amendamentul 6
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Odată ce un OMG sau un produs 
alimentar și furaj modificat genetic este 
autorizat în conformitate cu Directiva 
2001/18/CE sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, statele membre nu pot să 
interzică, să restricționeze sau să 
împiedice libera circulație a respectivului 
produs pe teritoriul lor, decât în 
conformitate cu condițiile stricte care sunt 
stabilite de legislația Uniunii și conform 
cărora trebuie să facă dovada existenței 
unui risc grav pentru sănătate sau pentru 
mediu. Unele state membre au recurs la
clauze de salvgardare și la măsuri de 
urgență prevăzute la articolul 23 din 
Directiva 2001/18/CE și la articolul 34 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Alte 
state membre au recurs la procedura de 
notificare prevăzută la articolul 114 
alineatele (5) și (6) din TFUE, care 
prevede, de asemenea, motivarea prin noi 
dovezi științifice în legătură cu protecția 
mediului sau a mediului de lucru. Alte 
state membre au adoptat interdicții 
unilaterale. Unele dintre aceste măsuri au 
fost contestate în fața instanțelor 
naționale sau a Curții de Justiție.

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Odată ce un OMG sau un produs 
alimentar și furaj modificat genetic este 
autorizat în conformitate cu Directiva 
2001/18/CE sau cu Regulamentul (CE) 

(5) Odată ce un OMG sau un produs 
alimentar și furaj modificat genetic este 
autorizat în conformitate cu Directiva 
2001/18/CE sau cu Regulamentul (CE) 
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nr. 1829/2003, statele membre nu pot să 
interzică, să restricționeze sau să împiedice 
libera circulație a respectivului produs pe 
teritoriul lor, decât în conformitate cu 
condițiile stricte care sunt stabilite de 
legislația Uniunii și conform cărora 
trebuie să facă dovada existenței unui risc 
grav pentru sănătate sau pentru mediu. 
Unele state membre au recurs la clauze de 
salvgardare și la măsuri de urgență 
prevăzute la articolul 23 din Directiva 
2001/18/CE și la articolul 34 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Alte 
state membre au recurs la procedura de 
notificare prevăzută la articolul 114 
alineatele (5) și (6) din TFUE, care 
prevede, de asemenea, motivarea prin noi 
dovezi științifice în legătură cu protecția 
mediului sau a mediului de lucru. Alte 
state membre au adoptat interdicții
unilaterale. Unele dintre aceste măsuri au 
fost contestate în fața instanțelor 
naționale sau a Curții de Justiție.

nr. 1829/2003, statele membre pot să 
interzică, să restricționeze sau să împiedice 
libera circulație a respectivului produs pe 
teritoriul lor.

Or. fr

Amendamentul 8
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Această situație a fost schimbată 
recent în ceea ce privește OMG-urile 
destinate cultivării ca urmare a adoptării, 
la 13 martie 2015, a Directivei (UE) 
2015/41214, care a modificat Directiva 
2001/18/CE pentru a permite statelor 
membre să restricționeze sau să interzică 
cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor. 
Noile dispoziții sunt în primul rând 
menite să permită statelor membre să 

eliminat
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decidă dacă doresc sau nu să permită 
cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor 
fără a afecta evaluarea riscurilor 
prevăzută în sistemul Uniunii de 
autorizare a OMG-urilor. Scopul lor este 
de a oferi o mai mare previzibilitate 
pentru operatori și de a limita recurgerea 
de către statele membre la clauzele de 
salvgardare prevăzute la articolul 23 din 
Directiva 2001/18/CE și la articolul 34 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. S-a 
prevăzut, de asemenea, ca aceste 
modificări să aibă un impact pozitiv 
asupra procesului decizional pentru 
autorizarea OMG-urilor destinate 
cultivării.

__________________
14 Directiva (UE) 2015/412 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 martie 2015 de modificare a 
Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește 
posibilitatea statelor membre de a 
restricționa sau de a interzice cultivarea 
organismelor modificate genetic (OMG) 
pe teritoriul lor (JO L 68, 13.3.2015, p. 1).

Or. en

Amendamentul 9
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Motivele care stau la baza 
modificărilor aduse Directivei 
2001/18/CE, prin Directiva (UE) 2015/412 
în ceea ce privește OMG-urile destinate 
cultivării se aplică și în cazul altor OMG-
uri și produse alimentare și furaje 
modificate genetic, reglementate de 

eliminat
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Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Într-
adevăr, rezultatele votului din cadrul 
comitetului relevant sau din cadrul 
Consiliului privind decizia de punere în 
aplicare pentru autorizarea produselor 
reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003 care nu sunt destinate 
cultivării este întotdeauna „niciun aviz” 
(nu există majoritate calificată nici în 
favoarea, nici împotriva autorizării) și 
există, de asemenea, state membre în care 
utilizarea acestor produse este interzisă. 
Ținând seama de aceste aspecte, este 
necesar să se modifice Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, cu scopul de a oferi 
statelor membre posibilitatea de a 
restricționa sau de a interzice utilizarea de 
OMG-uri și de produse alimentare și 
furaje modificate genetic pe tot teritoriul 
lor sau pe o parte a acestuia, pe baza unor 
motive întemeiate, compatibile cu 
legislația Uniunii și care nu sunt legate de 
riscuri pentru sănătatea umană și 
animală și pentru mediu, deoarece 
acestea sunt deja evaluate la nivelul 
Uniunii, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003. Această posibilitate 
nu ar trebui să se aplice OMG-urilor 
destinate cultivării, care fac deja obiectul 
modificărilor aduse Directivei 2001/18/CE 
prin Directiva (UE) 2015/412.

Or. en

Amendamentul 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Motivele care stau la baza modificărilor 
aduse Directivei 2001/18/CE, prin 
Directiva (UE) 2015/412 în ceea ce 
privește OMG-urile destinate cultivării se 
aplică și în cazul altor OMG-uri și produse 

(7) Motivele care stau la baza modificărilor 
aduse Directivei 2001/18/CE, prin 
Directiva (UE) 2015/412 în ceea ce 
privește OMG-urile destinate cultivării se 
aplică și în cazul altor OMG-uri și produse 
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alimentare și furaje modificate genetic, 
reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003. Într-adevăr, rezultatele 
votului din cadrul comitetului relevant sau 
din cadrul Consiliului privind decizia de 
punere în aplicare pentru autorizarea 
produselor reglementate de Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003 care nu sunt destinate 
cultivării este întotdeauna „niciun aviz” (nu 
există majoritate calificată nici în favoarea, 
nici împotriva autorizării) și există, de 
asemenea, state membre în care utilizarea 
acestor produse este interzisă. Ținând 
seama de aceste aspecte, este necesar să se 
modifice Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu scopul de a oferi statelor 
membre posibilitatea de a restricționa sau 
de a interzice utilizarea de OMG-uri și de 
produse alimentare și furaje modificate 
genetic pe tot teritoriul lor sau pe o parte a 
acestuia, pe baza unor motive întemeiate, 
compatibile cu legislația Uniunii și care 
nu sunt legate de riscuri pentru sănătatea 
umană și animală și pentru mediu, 
deoarece acestea sunt deja evaluate la 
nivelul Uniunii, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Această posibilitate nu ar trebui să se 
aplice OMG-urilor destinate cultivării, 
care fac deja obiectul modificărilor aduse 
Directivei 2001/18/CE prin Directiva (UE) 
2015/412.

alimentare și furaje modificate genetic, 
reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003. Într-adevăr, rezultatele 
votului din cadrul comitetului relevant sau 
din cadrul Consiliului privind decizia de 
punere în aplicare pentru autorizarea 
produselor reglementate de Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003 care nu sunt destinate 
cultivării este întotdeauna „niciun aviz” (nu 
există majoritate calificată nici în favoarea, 
nici împotriva autorizării) și există, de 
asemenea, state membre în care utilizarea 
acestor produse este interzisă. Ținând 
seama de aceste aspecte, este necesar să se 
modifice Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu scopul de a oferi statelor 
membre posibilitatea de a restricționa sau 
de a interzice utilizarea de OMG-uri și de 
produse alimentare și furaje modificate 
genetic pe tot teritoriul lor sau pe o parte a 
acestuia, pe baza legislației naționale a 
statului membru în cauză.

Or. fr

Amendamentul 11
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, statele membre ar trebui 
să fie autorizate să adopte măsuri de 
restricționare sau de interzicere a 
utilizării, pe tot teritoriul lor sau pe o 
parte a acestuia, a unui OMG sau a unui 
produs alimentar sau furaj modificat 
genetic sau a unui grup de OMG-uri sau 
de produse alimentare și furaje modificate 
genetic odată ce au fost autorizate, cu 
condiția ca aceste măsuri să fie justificate 
pe baza unor motive întemeiate, în 
conformitate cu legislația Uniunii, și să 
fie conforme cu principiile 
proporționalității și nediscriminării între 
produsele naționale și non-naționale și cu 
articolul 34, articolul 36 și articolul 216 
alineatul (2) din TFUE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 12
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 
temeiul prezentului regulament ar trebui 
să se refere la utilizarea și nu la libera 
circulație și la importurile de produsele 
alimentare și de furaje modificate genetic.

eliminat

Or. it

Amendamentul 13
Tibor Szanyi

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 
temeiul prezentului regulament ar trebui 
să se refere la utilizarea și nu la libera 
circulație și la importurile de produsele 
alimentare și de furaje modificate genetic.

eliminat

Or. en

Amendamentul 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 
temeiul prezentului regulament ar trebui 
să se refere la utilizarea și nu la libera 
circulație și la importurile de produsele 
alimentare și de furaje modificate genetic.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 15
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 
temeiul prezentului regulament ar trebui 
să se refere la utilizarea și nu la libera 
circulație și la importurile de produsele 
alimentare și de furaje modificate genetic.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Nivelul de protecție a sănătății 
umane și animale și a mediului realizat 
prin procedura de autorizare prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 impune 
o evaluare științifică uniformă în întreaga 
Uniune, iar prezentul regulament nu ar 
trebui să modifice această situație. Prin 
urmare, pentru a evita orice interferență 
cu competențele acordate evaluatorilor de 
risc și gestionarilor de risc în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, 
statele membre nu ar trebui să fie 
autorizate să utilizeze criterii legate de 
riscurile pentru sănătate și pentru mediu 
care ar trebui să fie abordate în 
conformitate cu procedura deja stabilită 
în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în 
special la articolele 10, 22 și 34.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 17
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Nivelul de protecție a sănătății 
umane și animale și a mediului realizat 
prin procedura de autorizare prevăzută în 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 impune 
o evaluare științifică uniformă în întreaga 

eliminat
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Uniune, iar prezentul regulament nu ar 
trebui să modifice această situație. Prin 
urmare, pentru a evita orice interferență 
cu competențele acordate evaluatorilor de 
risc și gestionarilor de risc în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, 
statele membre nu ar trebui să fie 
autorizate să utilizeze criterii legate de 
riscurile pentru sănătate și pentru mediu 
care ar trebui să fie abordate în 
conformitate cu procedura deja stabilită 
în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, în 
special la articolele 10, 22 și 34.

Or. en

Amendamentul 18
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentului regulament ar 
trebui să facă obiectul unei proceduri de 
examinare și informare la nivelul Uniunii 
din perspectiva funcționarii pieței interne. 
Având în vedere nivelul de examinare și de 
informare din prezentul regulament, nu 
este necesar să se prevadă, în plus, 
aplicarea Directivei 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului15.
Modificările aduse de prezentul 
regulament Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003 prevăd posibilitatea pentru 
statele membre de a restricționa sau 
interzice utilizarea OMG-urilor sau a 
produselor alimentare și furajelor 
modificate genetic pe tot teritoriul lor sau 
pe o parte a acestuia pe întreaga durată a 
autorizației, cu condiția să fi trecut o 
perioadă de așteptare stabilită, în cursul 

eliminat
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căreia Comisia și celelalte state membre 
au posibilitatea de a formula observații cu 
privire la măsurile propuse. Prin urmare, 
statul membru în cauză ar trebui să îi 
transmită Comisiei un proiect al 
respectivelor măsuri cu cel puțin 3 luni 
înainte de adoptarea acestora, pentru a le 
oferi Comisiei și statelor posibilitatea de a 
prezenta observații și, în timpul acestei 
perioade, ar trebui să se abțină de la 
adoptarea și punerea în aplicare a 
măsurilor respective. La expirarea 
perioadei de așteptare stabilite, statul 
membru ar trebui să poată să adopte 
măsurile propuse inițial sau modificate 
pentru a lua în considerare observațiile 
Comisiei sau ale statelor membre. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
notifice Comisiei măsurile adoptate în 
temeiul prezentului regulament înainte ca 
produsul vizat de măsuri să fie autorizat, 
astfel încât restricția sau interdicția să 
înceapă să producă efecte începând cu 
data intrării în vigoare a autorizației 
Uniunii.

__________________
15 Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 iunie 
1998 referitoare la procedura de furnizare 
de informații în domeniul standardelor, 
reglementărilor tehnice și al normelor 
privind serviciile societății informaționale 
(JO L 204, 21.7.1998, p.37).

Or. en

Amendamentul 19
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentului regulament ar trebui 

(11) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentului regulament ar trebui 
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să facă obiectul unei proceduri de 
examinare și informare la nivelul Uniunii 
din perspectiva funcționarii pieței interne.
Având în vedere nivelul de examinare și de 
informare din prezentul regulament, nu 
este necesar să se prevadă, în plus, 
aplicarea Directivei 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului15.
Modificările aduse de prezentul regulament 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 prevăd 
posibilitatea pentru statele membre de a 
restricționa sau interzice utilizarea OMG-
urilor sau a produselor alimentare și 
furajelor modificate genetic pe tot teritoriul 
lor sau pe o parte a acestuia pe întreaga 
durată a autorizației, cu condiția să fi trecut 
o perioadă de așteptare stabilită, în cursul 
căreia Comisia și celelalte state membre au 
posibilitatea de a formula observații cu 
privire la măsurile propuse. Prin urmare, 
statul membru în cauză ar trebui să îi 
transmită Comisiei un proiect al 
respectivelor măsuri cu cel puțin 3 luni 
înainte de adoptarea acestora, pentru a le 
oferi Comisiei și statelor posibilitatea de a 
prezenta observații și, în timpul acestei 
perioade, ar trebui să se abțină de la 
adoptarea și punerea în aplicare a 
măsurilor respective. La expirarea 
perioadei de așteptare stabilite, statul 
membru ar trebui să poată să adopte 
măsurile propuse inițial sau modificate 
pentru a lua în considerare observațiile 
Comisiei sau ale statelor membre. Statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
notifice Comisiei măsurile adoptate în 
temeiul prezentului regulament înainte ca 
produsul vizat de măsuri să fie autorizat, 
astfel încât restricția sau interdicția să 
înceapă să producă efecte începând cu data 
intrării în vigoare a autorizației Uniunii.

să facă obiectul unei proceduri de 
examinare și informare la nivelul Uniunii 
din perspectiva funcționarii pieței interne.
Având în vedere nivelul de examinare și de 
informare din prezentul regulament, nu 
este necesar să se prevadă, în plus, 
aplicarea Directivei 98/34/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului15.
Modificările aduse de prezentul regulament 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 prevăd 
posibilitatea pentru statele membre de a 
restricționa sau interzice utilizarea OMG-
urilor sau a produselor alimentare și 
furajelor modificate genetic pe tot teritoriul 
lor sau pe o parte a acestuia pe întreaga 
durată a autorizației, cu condiția să fi trecut 
o perioadă de așteptare stabilită, în cursul 
căreia Comisia și celelalte state membre au 
posibilitatea de a formula observații cu 
privire la măsurile propuse. Prin urmare, 
statul membru în cauză ar trebui să îi 
transmită Comisiei un proiect al 
respectivelor măsuri cu cel puțin 3 luni 
înainte de adoptarea acestora, pentru a le 
oferi Comisiei și statelor posibilitatea de a 
prezenta observații. La expirarea perioadei 
de așteptare stabilite, statul membru ar 
trebui să poată să adopte măsurile propuse 
inițial sau modificate pentru a lua în 
considerare observațiile Comisiei sau ale 
statelor membre. Statele membre ar trebui 
să aibă posibilitatea să notifice Comisiei 
măsurile adoptate în temeiul prezentului 
regulament înainte ca produsul vizat de 
măsuri să fie autorizat, astfel încât restricția 
sau interdicția să înceapă să producă efecte 
începând cu data intrării în vigoare a 
autorizației Uniunii.

__________________ __________________
15 Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 iunie 1998 
referitoare la procedura de furnizare de 
informații în domeniul standardelor, 
reglementărilor tehnice și al normelor 
privind serviciile societății informaționale

15 Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 iunie 1998 
referitoare la procedura de furnizare de 
informații în domeniul standardelor, 
reglementărilor tehnice și al normelor 
privind serviciile societății informaționale
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(JO L 204, 21.7.1998, p.37). (JO L 204, 21.7.1998, p. 37).

Or. it

Amendamentul 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În cazul în care un produs a fost 
utilizat în mod legal înainte ca un stat 
membru să adopte măsuri în temeiul 
prezentului regulament, ar trebui să se 
acorde suficient timp operatorilor pentru 
a permite eliminarea treptată de pe piață a 
produsului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 21
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În cazul în care un produs a fost 
utilizat în mod legal înainte ca un stat 
membru să adopte măsuri în temeiul 
prezentului regulament, ar trebui să se 
acorde suficient timp operatorilor pentru 
a permite eliminarea treptată de pe piață a 
produsului.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 22
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Măsurile adoptate în temeiul 
prezentului regulament care 
restricționează sau interzic utilizarea 
OMG-urilor sau a produselor alimentare 
și furajelor modificate genetic nu ar 
trebui să afecteze utilizarea în alte state 
membre a respectivelor produse și nici a 
produselor derivate din consumul lor. În 
plus, prezentul regulament și măsurile 
naționale adoptate în temeiul acestuia nu 
ar trebui să aducă atingere cerințelor 
legislației Uniunii privind prezența 
neintenționată și accidentală a 
materialelor modificate genetic în alte
produse și nu ar trebui să împiedice 
introducerea pe piață și utilizarea 
produselor conforme cu aceste cerințe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Măsurile adoptate în temeiul 
prezentului regulament care 
restricționează sau interzic utilizarea 
OMG-urilor sau a produselor alimentare 
și furajelor modificate genetic nu ar 
trebui să afecteze utilizarea în alte state 
membre a respectivelor produse și nici a 
produselor derivate din consumul lor. În 

(13) Prezentul regulament și măsurile 
naționale adoptate în temeiul acestuia nu ar 
trebui să aducă atingere cerințelor 
legislației Uniunii privind prezența 
neintenționată și accidentală a materialelor 
modificate genetic în alte produse și nu ar 
trebui să împiedice introducerea pe piață și 
utilizarea produselor conforme cu aceste 
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plus, prezentul regulament și măsurile 
naționale adoptate în temeiul acestuia nu ar 
trebui să aducă atingere cerințelor 
legislației Uniunii privind prezența 
neintenționată și accidentală a materialelor 
modificate genetic în alte produse și nu ar 
trebui să împiedice introducerea pe piață și 
utilizarea produselor conforme cu aceste 
cerințe.

cerințe.

Or. fr

Amendamentul 24
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 ar 
trebui modificat în consecință,

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Amendamentul 26
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se introduce următorul articol în 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003:

Regulamentul 182/2011 se modifică după 
cum urmează:

(1) Se introduce următorul considerent 
11a:

(11a) Domeniul autorizațiilor pentru 
OMG-uri, fie prin intermediul Directivei 
2001/18, fie al Regulamentului 
1829/2003, este singurul domeniu unde în 
mod regulat nici comisia competentă în 
fond, nici Consiliul nu prezintă un aviz ( 
fără o majoritate calificată nici în 
favoarea, nici împotriva autorizației). 
Deoarece este vorba de un domeniu foarte 
sensibil pentru cetățenii europeni, 
Comisia are nevoie de indicații clare 
privind modul în care să acționeze în 
aceste cazuri.

(2) Considerentul (14) se modifică după 
cum urmează:

(14) Atunci când examinează adoptarea 
altor proiecte de acte de punere în 
aplicare referitoare la sectoare deosebit de 
sensibile, în special impozitarea, 
sănătatea consumatorilor, siguranța 
alimentară și protecția mediului, pentru a 
găsi o soluție echilibrată, Comisia va 
acționa, pe cât posibil, astfel încât să evite 
să se opună unei poziții predominante 
care ar putea apărea în cadrul comitetului 
de apel împotriva caracterului adecvat al 
unui act de punere în aplicare. În ceea ce 
privește domeniul sensibil al autorizațiilor 
pentru OMG-uri, niciun proiect de act de 
punere în aplicare prin care se 
autorizează un OMG nu ar trebui adoptat 
dacă o majoritate simplă a membrilor 
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care alcătuiesc comisia se opune acestuia.

(3) La articolul 6, se adaugă alineatul 
(3a) cu următorul text:

(3a) „Atunci când nu se prezintă niciun 
aviz în conformitate cu al doilea paragraf 
de la alineatul (3) și când proiectul de act 
de punere în aplicare privește aplicarea 
autorizației pentru un OMG, în 
conformitate cu Directiva 2001/18 sau 
Regulamentul 1829/2003, Comisia nu 
adoptă proiectul de act de punere în 
aplicare.”

(4) La articolul 11 se introduce un al 
doilea paragraf, după cum urmează:

„Atunci când proiectul de act de punere 
în aplicare privește aplicarea autorizației 
pentru un OMG, în conformitate cu 
Directiva 2001/18 sau Regulamentul 
1829/2003, și când Parlamentul European 
s-a pronunțat împotriva autorizației, de 
exemplu printr-o rezoluție, Comisia nu 
adoptă proiectul de act de punere în 
aplicare.”

Or. en

Justificare

În calitate de candidat, Președintele Comisiei a afirmat că va revizui normele privind 
autorizațiile pentru OMG-uri pentru a lua mai bine în considerare opiniile majorității 
statelor membre. În iulie 2014, în cursul ședinței plenare a Parlamentului, el a afirmat: „Voi 
asigura că normele de procedură care reglementează diferitele autorizații pentru OMG-uri 
sunt revizuite. Nu doresc ca Comisia să poată lua o decizie atunci când o majoritate a 
statelor membre nu o încurajează în acest sens.” Acest amendament garantează că 
promisiunea este pusă în aplicare, dat fiind faptul că propunerea nu respectă acest lucru.

Amendamentul 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 34 a – alineatul 1



PE565.017v01-00 22/24 AM\1069323RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a utilizării 
produselor menționate la articolul 3 
alineatul (1) și la articolul 15 alineatul (1), 
care au fost autorizate în conformitate cu 
prezentul regulament, cu condiția ca 
respectivele măsuri să fie:

1. Statele membre pot adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a utilizării 
produselor menționate la articolul 3 
alineatul (1) și la articolul 15 alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 34 a – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) justificate și bazate pe motive 
întemeiate, în conformitate cu legislația 
Uniunii, care nu pot să contravină, în 
niciun caz, evaluării riscurilor 
desfășurate în conformitate cu prezentul 
regulament;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 34 a – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proporționale și nediscriminatorii. eliminat

Or. fr
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Amendamentul 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 34 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un stat membru 
intenționează să adopte măsuri, astfel 
cum se prevede la alineatul (1), acesta 
prezintă în prealabil Comisiei un proiect 
al respectivelor măsuri, precum și o 
justificare corespunzătoare. Comisia 
notifică imediat celorlalte state membre 
proiectul de măsuri și le transmite 
justificarea corespunzătoare. Statul 
membru poate să prezinte proiectul de 
măsuri și aceste informații înainte ca 
procedura de autorizare prevăzută la 
articolele 7 și 19 să fie finalizată.

eliminat

În cursul unei perioade de 3 luni de la 
data transmiterii către Comisie a 
proiectului de măsuri și a informațiilor, în 
conformitate cu primul paragraf:

(a) statul membru se abține de la 
adoptarea și punerea în aplicare a 
măsurilor respective;

(b) Comisia și statele membre pot face 
orice observații pe care le consideră 
adecvate, adresate statului membru care a 
înaintat proiectul de măsuri.

Or. fr

Amendamentul 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003
Articolul 34 a – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul 1 din prezentul articol prevăd o 
perioadă rezonabilă de timp în care se pot 
utiliza stocurile existente de produse 
menționate la articolul 3 alineatul (1) și la 
articolul 15 alineatul (1) vizate de 
respectivele măsuri, care puteau fi 
utilizate în mod legal înainte de data 
adoptării măsurilor.

eliminat

Or. fr


