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Amendamentul 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Referirea 1

Poziția Consiliului 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 alineatul (1) și articolul 114,

Or. en

Justificare

Trimiterea exclusivă la articolul 192 ar putea afecta posibilitatea statelor membre de a 
interzice cultivarea OMG-urilor pentru alte motive decât preocupările de mediu. În cazul în 
care temeiul juridic dublu ar fi respins, probabil ar fi mai adecvat să se păstreze propunerea 
referitoare la articolul 114.

Amendamentul 35
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul -1 (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(-1) Cultivarea și comercializarea 
organismelor modificate genetic (OMG) 
ar trebui interzise pe întreg teritoriul 
Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Poziția Consiliului
Considerentul 2
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Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În temeiul acelui cadru juridic, OMG-
urile pentru cultivare fac obiectul unei 
evaluări individuale a riscurilor înainte de a 
fi autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii în conformitate cu anexa II la 
Directiva 2001/18/CE. 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 de mediu și ale consumatorilor, 
asigurând în același timp funcționarea 
eficientă a pieței interne. Un nivel uniform 
și ridicat de protecție a sănătății și a 
mediului ar trebui atins și menținut pe 
întreg teritoriul Uniunii.

(2) În temeiul acelui cadru juridic, OMG-
urile pentru cultivare fac obiectul unei 
evaluări individuale a riscurilor înainte de a 
fi autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii în conformitate cu anexa II la 
Directiva 2001/18/CE. 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 de mediu și ale consumatorilor, 
asigurând în același timp funcționarea 
eficientă a pieței interne. În acest context, 
temeiul juridic adecvat este articolul 114 
din TFUE, care reflectă un astfel de nivel 
înalt de protecție. Cu toate acestea, un 
nivel uniform și ridicat de protecție a 
sănătății, a siguranței, a mediului, precum 
și a consumatorilor ar trebui atins și 
menținut pe întreg teritoriul Uniunii.

Or. en

Justificare

Articolul 114 din TFUE asigură un nivel înalt de protecție a sănătății, a siguranței, a 
mediului, precum și a consumatorilor și, prin urmare, oferă o protecție cuprinzătoare. 
Articolul 192 alineatul (1) din TFUE, care se concentrează numai asupra aspectelor legate 
de mediu, nu constituie un cadru juridic adecvat în contextul OMG-urilor.

Amendamentul 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Poziția Consiliului
Considerentul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În temeiul acelui cadru juridic, OMG-
urile pentru cultivare fac obiectul unei 
evaluări individuale a riscurilor înainte de 
a fi autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii în conformitate cu anexa II la 

(2) În temeiul acelui cadru juridic, OMG-
urile pentru cultivare, înainte de a fi 
autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii, fac obiectul unei evaluări 
individuale a riscurilor ținând seama, în 
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Directiva 2001/18/CE. 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 de mediu și ale consumatorilor, 
asigurând în același timp funcționarea 
eficientă a pieței interne. Un nivel uniform 
și ridicat de protecție a sănătății și a 
mediului ar trebui atins și menținut pe 
întreg teritoriul Uniunii.

conformitate cu anexa II la 
Directiva 2001/18/CE, de efectele directe, 
indirecte, imediate și întârziate, precum și 
de efectele cumulate ale OMG-urilor și de 
efectele cumulate ale OMG-urilor și ale 
produselor lor fitosanitare asociate 
asupra sănătății umane și asupra 
mediului. Scopul acestei proceduri de 
autorizare este de a garanta un nivel înalt 
de protecție a vieții și sănătății umane, a 
sănătății și bunăstării animale, a intereselor 
de mediu și ale consumatorilor, asigurând 
în același timp funcționarea eficientă a 
pieței interne. Un nivel uniform și ridicat 
de protecție a sănătății și a mediului ar 
trebui atins și menținut pe întreg teritoriul 
Uniunii.

Or. fr

Justificare

Din cauza specificității lor, există îndoieli cu privire la siguranța OMG-urilor. În plus, 
acestea generează creșterea gradului de utilizare a produselor fitosanitare. Prin urmare, 
trebuie modificate modalitățile de evaluare utilizate de EFSA.

Amendamentul 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Poziția Consiliului
Considerentul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În temeiul acelui cadru juridic, OMG-
urile pentru cultivare fac obiectul unei 
evaluări individuale a riscurilor înainte de a 
fi autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii în conformitate cu anexa II la 
Directiva 2001/18/CE. 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 de mediu și ale consumatorilor, 
asigurând în același timp funcționarea 

(2) În temeiul acelui cadru juridic, OMG-
urile pentru cultivare fac obiectul unei 
evaluări individuale a riscurilor înainte de a 
fi autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii, în conformitate cu anexa II la 
Directiva 2001/18/CE, ținându-se seama 
de efectele directe, indirecte, imediate și 
întârziate, precum și de efectele cumulate 
pe termen lung ale OMG-urilor asupra 
sănătății umane și asupra mediului. 
Scopul acestei proceduri de autorizare, în 
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eficientă a pieței interne. Un nivel uniform 
și ridicat de protecție a sănătății și a 
mediului ar trebui atins și menținut pe 
întreg teritoriul Uniunii.

conformitate cu principiul precauției, este 
de a garanta un nivel înalt de protecție a 
vieții și sănătății umane, a sănătății și 
bunăstării animale, a intereselor de mediu 
și ale consumatorilor, asigurând în același 
timp funcționarea eficientă a pieței interne. 
Un nivel uniform și ridicat de protecție a 
sănătății și a mediului ar trebui atins și 
menținut pe întreg teritoriul Uniunii.

Or. en

Justificare

În vederea clarificării înțelesului efectiv al noțiunii de evaluare a riscurilor, astfel cum este 
prevăzut în anexa II la Directiva 2001/18/CE, împreună cu trimiterea la principiul precauției.

Amendamentul 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Considerentul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În temeiul acelui cadru juridic, OMG-
urile pentru cultivare fac obiectul unei 
evaluări individuale a riscurilor înainte de a 
fi autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii în conformitate cu anexa II la 
Directiva 2001/18/CE. 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 de mediu și ale consumatorilor, 
asigurând în același timp funcționarea 
eficientă a pieței interne. Un nivel uniform 
și ridicat de protecție a sănătății și a 
mediului ar trebui atins și menținut pe 
întreg teritoriul Uniunii.

(2) În temeiul acelui cadru juridic, OMG-
urile pentru cultivare fac obiectul unei 
evaluări individuale a riscurilor înainte de a 
fi autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii în conformitate cu anexa II la 
Directiva 2001/18/CE, ținându-se seama 
de efectele directe și indirecte, imediate și 
întârziate, precum și de efectele cumulate 
pe termen lung asupra sănătății umane, 
asupra animalelor și asupra mediului. 
Scopul acestei proceduri de autorizare este 
de a garanta un nivel înalt de protecție a 
vieții și sănătății umane, a sănătății și 
bunăstării animale, a biodiversității, a 
intereselor de mediu și ale consumatorilor, 
asigurând în același timp funcționarea 
eficientă a pieței interne. Un nivel uniform 
și ridicat de protecție a sănătății și a 
mediului ar trebui atins și menținut pe 
întreg teritoriul Uniunii.
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Or. it

Amendamentul 40
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În temeiul acelui cadru juridic, OMG-
urile pentru cultivare fac obiectul unei 
evaluări individuale a riscurilor înainte de a 
fi autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii în conformitate cu anexa II la 
Directiva 2001/18/CE. 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 de mediu și ale consumatorilor, 
asigurând în același timp funcționarea 
eficientă a pieței interne. Un nivel uniform 
și ridicat de protecție a sănătății și a 
mediului ar trebui atins și menținut pe 
întreg teritoriul Uniunii.

(2) În temeiul acelui cadru juridic, OMG-
urile pentru cultivare fac obiectul unei 
evaluări individuale a riscurilor înainte de a 
fi autorizate pentru a fi introduse pe piața 
Uniunii, în conformitate cu anexa II la 
Directiva 2001/18/CE, ținându-se seama 
de efectele directe, indirecte, imediate și 
întârziate, precum și de efectele cumulate 
pe termen lung ale OMG-urilor asupra 
sănătății omului și asupra mediului.
Această evaluare a riscurilor oferă 
recomandări științifice care contribuie la 
procesul decizional și este urmată de o 
decizie privind gestionarea riscurilor care, 
de asemenea, ține seama de alți factori 
legitimi relevanți pentru această 
chestiune. 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 
de mediu și ale consumatorilor, asigurând 
în același timp funcționarea eficientă a 
pieței interne.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament completează amendamentul 2 din proiectul de recomandare. Întrucât 
diferențierea dintre evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor are o importanță deosebită 
în contextul procesului de excludere, acest principiu, care este prevăzut atât de legislația 
generală în domeniul alimentar, cât și de Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic, ar trebui amintit în situația de față.
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Amendamentul 41
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) Comisia și statele membre ar trebui 
să garanteze, de o manieră prioritară, 
punerea în aplicare a concluziilor 
Consiliului Mediu din 4 decembrie 2008, 
în speță punerea în aplicare 
corespunzătoare a dispozițiilor juridice 
menționate în anexa II la 
Directiva 2001/18/CE cu privire la 
evaluarea riscurilor pe care le prezintă 
OMG-urile. În special, ar trebui evaluate 
în mod riguros atât efectele pe termen 
lung asupra mediului ale culturilor 
modificate genetic, cât și efectele lor 
potențiale asupra organismelor nonțintă; 
ar trebui să se țină seama în mod 
corespunzător de caracteristicile mediilor 
gazdă și ale zonelor geografice în care 
culturile modificate genetic pot fi 
cultivate; ar trebui evaluate, de asemenea, 
consecințele potențiale asupra mediului 
determinate de modificarea practicilor de 
utilizare a erbicidelor din cauza culturilor 
modificate genetic rezistente la erbicide. 
Mai exact, Comisia ar trebui să garanteze 
prezentarea în timp util a proiectului de 
regulament de punere în aplicare privind 
evaluarea riscurilor de mediu generate de 
OMG-uri. Acest regulament de punere în 
aplicare nu ar trebui să se bazeze pe 
principiul echivalenței substanțiale sau pe 
criteriul evaluării comparative a 
siguranței și ar trebui să asigure 
îmbunătățirea practicilor actuale, de 
exemplu, prin identificarea clară a 
efectelor directe și indirecte pe termen 
lung, precum și a incertitudinilor 
științifice.
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Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 3 din proiectul de recomandare. Amendamentul clarifică 
trimiterea la mult așteptatul act legislativ cu caracter obligatoriu privind evaluarea riscurilor 
pentru mediu, în vederea îmbunătățirii practicilor actuale.

Amendamentul 42
Jan Huitema, Julie Girling

Poziția Consiliului
Considerentul 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) Sistemul Uniunii de autorizare a 
OMG-urilor trebuie să țină seama în mod 
adecvat de riscuri și de posibilitățile 
oferite de inovațiile în domeniul științei și 
al tehnologiei. În special noile evoluții din 
domeniul tehnicilor de reproducere a 
plantelor pun sub semnul întrebării 
riscurile care ar trebui luate în 
considerare. S-a constatat că unele 
tehnici, cum ar fi cisgeneza, sunt la fel de 
sigure ca tehnicile convenționale de 
reproducere a plantelor și, prin urmare, 
ar putea fi excluse din domeniul de 
aplicare a prezentului act legislativ. Un 
sistem de reglementare concentrat asupra 
OMG-urilor este o condiție necesară 
pentru a stimula inovațiile de vârf în acest 
domeniu.

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 3 din proiectul de recomandare. Amendamentul clarifică 
trimiterea la mult așteptatul act legislativ cu caracter obligatoriu privind evaluarea riscurilor 
pentru mediu, în vederea îmbunătățirii practicilor actuale.
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Amendamentul 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Poziția Consiliului
Considerentul 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) Punerea în aplicare a evaluării 
riscurilor, astfel cum este prevăzută în 
anexa II la Directiva 2001/18/CE, are 
nevoie de îmbunătățiri, în special în ceea 
ce privește efectele pe termen lung asupra 
mediului ale culturilor modificate genetic, 
cât și efectele lor potențiale asupra 
organismelor non-țintă, caracteristicile 
mediilor gazdă și ale zonelor geografice în 
care culturile modificate genetic pot fi 
cultivate, consecințele potențiale asupra 
mediului determinate de modificarea 
practicilor de utilizare a erbicidelor din 
cauza culturilor modificate genetic 
rezistente la erbicide, efectele directe și 
indirecte pe termen lung, precum și 
incertitudinile științifice. Orice astfel de 
îmbunătățire și orice modificare adusă 
statutului juridic al orientărilor pentru 
evaluarea riscurilor prezentate de OMG-
uri necesită dezbateri aprofundate și ar 
trebui, prin urmare, să facă obiectul unei 
revizuiri corespunzătoare a 
Directivei 2001/18/CE.

Or. en

Justificare

Evaluarea riscurilor, astfel cum este prevăzută în Directiva 2001/18/CE, reprezintă un 
principiu esențial în cadrul procedurii de autorizare a OMG-urilor. Orice modificare adusă 
acestui principiu, de exemplu, statutului său juridic sau funcționalității acestuia, trebuie să 
facă obiectul unei dezbateri aprofundate și, prin urmare, nu ar trebui să fie abordată în 
prezentul amendament la directivă, ci mai degrabă în contextul unei revizuiri a acesteia.

Amendamentul 44
Lynn Boylan



AM\1037402RO.doc 11/124 PE539.851v01-00

RO

în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) În cadrul prezentei directive și la 
punerea acesteia în aplicare, este necesar 
să se țină întotdeauna seama de principiul 
precauției.

Or. en

Amendamentul 45
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Considerentul 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) În cadrul prezentei directive și la 
punerea sa în aplicare, este necesar să se 
țină seama de principiul precauției.

Or. fr

Amendamentul 46
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 2 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2b) În cadrul prezentei directive și la 
punerea acesteia în aplicare, este necesar 
să se țină seama de principiul precauției.

Or. en
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Justificare

Această trimitere la principiul precauției a fost deja inclusă în poziția Parlamentului 
European în primă lectură.

Amendamentul 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Poziția Consiliului
Considerentul 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) Întrucât companiile care produc 
OMG-uri sunt aceleași care produc 
medicamente și pesticide, autoritățile 
publice trebuie să țină cont de studii 
independente și imparțiale în domeniu.

Or. pt

Amendamentul 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Poziția Consiliului
Considerentul 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) Comisia și statele membre ar trebui 
să garanteze punerea în aplicare a 
concluziilor Consiliului din 
4 decembrie 2008 privind punerea în 
aplicare a dispozițiilor juridice menționate 
în anexa II la Directiva 2001/18/CE. În 
acest sens, Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului, 
cel târziu în termen de un an de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive, o 
propunere legislativă care să asigure 
conformitatea anexei menționate cu noile 
orientări ale Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară privind evaluarea 
riscurilor generate de OMG-uri.
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Or. fr

Amendamentul 49
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 2 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2b) Având în vedere contextul politic 
actual, inclusiv angajamentul 
președintelui ales al Comisiei Europene 
de a revizui procedura de autorizare, 
precum și caracterul extrem de 
controversat pe care se pare că îl are 
cultivarea OMG-urilor în Europa, la data 
intrării în vigoare a prezentei directive ar 
trebui să se revizuiască procesul 
decizional pentru autorizarea OMG-
urilor, astfel cum este prevăzut de 
Directiva 2001/18/CE și de 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, pentru 
a se asigura că niciun OMG nu este 
autorizat împotriva voinței majorității 
statelor membre și a deputaților din 
Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Poziția Consiliului
Considerentul 2 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2b) Utilizarea de tehnologii care nu au 
fost testate sau aprobate de autorități 
competente și imparțiale implică riscuri 
suplimentare în materie de sănătate. Este 
necesar să se asigure că sunt desfășurate 
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studii imparțiale și independente în acest 
domeniu, consolidând investițiile în 
cercetare în scopul dezvoltării 
cunoștințelor științifice referitoare la 
aceste produse modificate genetic și la 
consecințele utilizării lor; rezultatele 
acestor studii ar trebui publicate, iar 
dezbaterile în domeniu ar trebui 
încurajate.

Or. pt

Amendamentul 51
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Considerentul 2 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2b) Anexa II la Directiva 2001/18/CE ar 
trebui consolidată prin includerea 
orientărilor publicate de EFSA în 
noiembrie 2010 în legătură cu concluziile 
Consiliului de miniștri ai mediului din 
decembrie 2008 în ceea ce privește 
evaluarea, din punct de vedere al 
mediului, a riscurilor privind OMG-urile.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament vizează să asigure consolidarea procedurilor de evaluare a OMG-
urilor. EFSA a depus eforturi pentru actualizarea orientărilor și a publicat un document 
revizuit în luna noiembrie 2010. Totuși, Comisia nu a propus încă un proiect care să permită 
atribuirea unei valori normative acestor dispoziții. De aceea, prezentul amendament vizează 
să includă orientările EFSA privind evaluarea riscurilor de mediu în anexa II la 
Directiva 2001/18/CE și, astfel, să concretizeze în cadrul legislației consolidarea evaluării 
centralizate.

Amendamentul 52
Bart Staes
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în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 2 c (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2c) Este necesar să se țină seama de 
contextul politic și, în special, de 
angajamentul politic asumat la 
15 iulie 2014 de președintele ales al 
Comisiei Europene, de a revizui rapid 
procesul decizional existent în ceea ce 
privește organismele modificate genetic. 
OMG-urile nu ar trebui să fie autorizate 
împotriva voinței majorității guvernelor și 
a deputaților din Parlamentul European 
aleși în mod democratic.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament completează amendamentul 4 la proiectul de recomandare și, mai 
exact, face referire la discursul susținut de dl Juncker în plen.

Amendamentul 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Poziția Consiliului
Considerentul 2 c (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2c) Faptul că atât obținerea, cât și 
cultivarea OMG-urilor se bazează pe 
tehnologii costisitoare, precum și faptul 
că semințele sunt brevetate, transformă 
aceste culturi într-o afacere de mai multe 
milioane de dolari, care este foarte puțin 
sau chiar deloc legată de subzistența 
alimentară sau cu menținerea 
biodiversității.

Or. pt
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Amendamentul 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Poziția Consiliului
Considerentul 2 d (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2d) Într-un context în care principalele 
grupări economice impun cultivarea de 
produse brevetate, care sunt mai 
rezistente și au o productivitate mai bună, 
activitatea agricolă a milioane de 
persoane din întreaga lume depinde, an 
după an, de utilizarea unor semințe 
brevetate de aceste grupuri, astfel încât 
ele nu pot subzista și nu își pot asigura o 
existență stabilă.

Or. pt

Amendamentul 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Poziția Consiliului
Considerentul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În plus față de autorizarea de 
introducere pe piață, soiurile modificate 
genetic trebuie, de asemenea, să fie 
conforme cu cerințele din dreptul Uniunii 
privind comercializarea semințelor și a 
materialului săditor, astfel cum sunt 
stabilite, în special, în 
Directivele 66/401/CEE6, 66/402/CEE7, 
68/193/CEE8, 98/56/CE9, 99/105/CE10, 
2002/53/CE11, 2002/54/CE12, 
2002/55/CE13, 2002/56/CE14, 
2002/57/CE15, și 2008/90/CE16 ale 
Consiliului. Printre respectivele directive, 
Directivele 2002/53/CE și 2002/55/CE 
conțin dispoziții care le permit statelor 

(3) În plus față de autorizarea de 
introducere pe piață, soiurile modificate 
genetic trebuie, de asemenea, să fie 
conforme cu cerințele din dreptul Uniunii 
privind comercializarea semințelor și a 
materialului săditor, astfel cum sunt 
stabilite, în special, în 
Directivele 66/401/CEE6, 66/402/CEE7, 
98/56/CE9, 99/105/CE10, 2002/53/CE11, 
2002/54/CE12, 2002/55/CE13, 
2002/56/CE14, 2002/57/CE15, și 
2008/90/CE16 ale Consiliului. Printre 
respectivele directive, 
Directivele 2002/53/CE și 2002/55/CE 
conțin dispoziții care le permit statelor 
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membre să interzică, în anumite condiții 
bine definite, utilizarea unui soi pe întreg 
teritoriul lor sau în părți ale acestuia sau să 
stabilească condiții corespunzătoare pentru 
cultivarea unui soi.

membre să interzică, în anumite condiții 
bine definite, utilizarea unui soi pe întreg 
teritoriul lor sau în părți ale acestuia sau să 
stabilească condiții corespunzătoare pentru 
cultivarea unui soi.

__________________ __________________
6 Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 
14 iunie 1966 privind comercializarea 
semințelor de plante furajere (JO P 125, 
11.7.1966, p. 2298).

6 Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 
14 iunie 1966 privind comercializarea 
semințelor de plante furajere (JO P 125, 
11.7.1966, p. 2298).

7 Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 
14 iunie 1966 privind comercializarea 
semințelor de cereale (JO P 125, 
11.7.1966, p. 2309)

7 Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 
14 iunie 1966 privind comercializarea 
semințelor de cereale (JO P 125, 
11.7.1966, p. 2309)

8 Directiva 68/193/CEE a Consiliului din 
9 aprilie 1968 privind comercializarea 
materialului pentru înmulțirea vegetativă 
a viței de vie (JO L 93, 17.4.1968, p. 15).
9 Directiva 98/56/CE a Consiliului din 
20 iulie 1998 privind comercializarea 
materialelor de înmulțire pentru plantele 
ornamentale (JO L 226, 13.8.1998, p. 16).

9 Directiva 98/56/CE a Consiliului din 
20 iulie 1998 privind comercializarea 
materialelor de înmulțire pentru plantele 
ornamentale (JO L 226, 13.8.1998, p. 16).

10 Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 
22 decembrie 1999 privind comercializarea 
materialului de reproducere pentru păduri 
(JO L 11, 15.1.2000, p. 17).

10 Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 
22 decembrie 1999 privind comercializarea 
materialului de reproducere pentru păduri 
(JO L 11, 15.1.2000, p. 17).

11 Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 
13 iunie 2002 privind Catalogul comun al 
soiurilor de plante agricole (JO L 193, 
20.7.2002, p. 1).

11 Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 
13 iunie 2002 privind Catalogul comun al 
soiurilor de plante agricole (JO L 193, 
20.7.2002, p. 1).

12 Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 
13 iunie 2002 privind comercializarea 
semințelor de sfeclă (JO L 193, 20.7.2002, 
p. 12).

12 Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 
13 iunie 2002 privind comercializarea 
semințelor de sfeclă (JO L 193, 20.7.2002, 
p. 12).

13 Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 
13 iunie 2002 privind comercializarea 
semințelor de legume (JO L 193, 
20.7.2002, p. 33).

13 Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 
13 iunie 2002 privind comercializarea 
semințelor de legume (JO L 193, 
20.7.2002, p. 33).

14 Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 
13 iunie 2002 privind comercializarea 
cartofilor de sămânță (JO L 193, 
20.7.2002, p. 60).

14 Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 
13 iunie 2002 privind comercializarea 
cartofilor de sămânță (JO L 193, 
20.7.2002, p. 60).

15 Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 15 Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 
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13 iunie 2002 privind comercializarea 
semințelor de plante oleaginoase și pentru 
fibre (JO L 193, 20.7.2002, p. 74).

13 iunie 2002 privind comercializarea 
semințelor de plante oleaginoase și pentru 
fibre (JO L 193, 20.7.2002, p. 74).

16 Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 
29 septembrie 2008 privind 
comercializarea materialului de înmulțire și 
plantare fructifer destinat producției de 
fructe (JO L 267, 8.10.2008, p. 8).

16 Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 
29 septembrie 2008 privind 
comercializarea materialului de înmulțire și 
plantare fructifer destinat producției de 
fructe (JO L 267, 8.10.2008, p. 8).

Or. fr

Justificare

Este necesară protejarea specificității viței de vie și a produselor locale cu o mare valoare 
adăugată.

Amendamentul 56
Lorenzo Fontana

Poziția Consiliului
Considerentul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn
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Poziția Consiliului
Considerentul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

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

(4) Odată ce un OMG este autorizat în 
scopul cultivării în conformitate cu cadrul 
juridic al Uniunii privind OMG-urile și 
este conform, în ceea ce privește soiul care 
urmează să fie introdus pe piață, cu 
cerințele din dreptul Uniunii privind 
comercializarea semințelor și a 
materialului săditor, statul membru care a 
autorizat acest OMG în scopul cultivării
nu are dreptul să interzică, să restricționeze 
sau să împiedice libera sa circulație pe 
teritoriul său, cu excepția condițiilor 
definite în dreptul Uniunii. Statele membre 
care nu au autorizat un OMG în scopul 
cultivării au dreptul să interzică, să 
restricționeze sau să împiedice libera sa 
circulație pe teritoriul lor.

Or. fr

Justificare

Statele membre care autorizează OMG-urile și cultivarea lor trebuie să își asume alegerea 
efectuată și să urmeze până la final logica autorizării. Nu pare acceptabil să se autorizeze 
cultivarea exclusiv în scopul obținerii de venituri, fără asumarea consecințelor din punct de 
vedere al consumului și al exportului, în special către țările sărace. Pe de altă parte, titlul 
directivei trebuie să rămână clar și să aibă consecințe practice; libertatea reală a statelor 
membre în acest domeniu constă, de asemenea, în refuzul circulației unui OMG a cărui 
cultivare nu a fost autorizată.

Amendamentul 58
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Odată ce un OMG este autorizat în 
scopul cultivării în conformitate cu cadrul 

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

juridic al Uniunii privind OMG-urile și 
este conform, în ceea ce privește soiul care 
urmează să fie introdus pe piață, cu 
cerințele din dreptul Uniunii privind 
comercializarea semințelor și a 
materialului săditor, statele membre au 
dreptul să interzică sau să restricționeze 
prezența sa pe teritoriul acestora.

Or. fr

Amendamentul 59
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Considerentul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Experiența a arătat că cultivarea OMG-
urilor este abordată în mod mai aprofundat 
la nivelul statelor membre. Aspectele 
legate de introducerea pe piață și importul 
OMG-urilor ar trebui să fie în continuare 
reglementate la nivelul Uniunii pentru a 
menține piața internă. Cu toate acestea, 
cultivarea poate necesita o mai mare 
flexibilitate în anumite situații, deoarece 
este un aspect cu puternice caracteristici 
naționale, regionale sau locale, dată fiind 
legătura sa cu utilizarea terenurilor, cu 
structurile agricole locale și cu protecția 
sau menținerea habitatelor, a ecosistemelor 
și a peisajelor. Procedura comună de 
autorizare, în special procesul de evaluare, 
nu ar trebui să fie afectată negativ de o 
astfel de flexibilitate.

(5) Experiența a arătat că cultivarea OMG-
urilor este abordată în mod mai aprofundat 
la nivelul statelor membre. Aspectele 
legate de introducerea pe piață și importul 
OMG-urilor ar trebui să fie în continuare 
reglementate la nivelul Uniunii pentru a 
menține piața internă. Cu toate acestea, 
cultivarea poate necesita o mai mare 
flexibilitate în anumite situații, deoarece 
este un aspect cu puternice caracteristici 
naționale, regionale sau locale, dată fiind 
legătura sa cu utilizarea terenurilor, cu 
structurile agricole locale și cu protecția 
sau menținerea habitatelor, a ecosistemelor 
și a peisajelor. În plus, este posibil ca 
evaluarea armonizată a riscurilor pentru 
mediu și sănătate să nu ia în calcul toate 
impacturile posibile ale cultivării OMG-
urilor în regiuni diferite și ecosisteme 
locale. În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
statele membre au dreptul de a adopta 
acte juridice obligatorii care să 
restricționeze sau să interzică cultivarea 



AM\1037402RO.doc 21/124 PE539.851v01-00

RO

efectivă a unui OMG, a unor grupuri de 
OMG-uri definite în funcție de cultură 
sau de anumite caracteristici ori a tuturor 
OMG-urilor pe întreg teritoriul lor sau în 
anumite părți ale teritoriului lor după ce 
OMG-urile respective au fost autorizate la 
nivelul Uniunii. Cu toate acestea,
procedura comună de autorizare, în special 
procesul de evaluare, nu ar trebui să fie 
afectată negativ de o astfel de flexibilitate.

Or. en

Amendamentul 60
Françoise Grossetête

Poziția Consiliului
Considerentul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Experiența a arătat că cultivarea OMG-
urilor este abordată în mod mai aprofundat 
la nivelul statelor membre. Aspectele 
legate de introducerea pe piață și importul 
OMG-urilor ar trebui să fie în continuare 
reglementate la nivelul Uniunii pentru a 
menține piața internă. Cu toate acestea, 
cultivarea poate necesita o mai mare 
flexibilitate în anumite situații, deoarece 
este un aspect cu puternice caracteristici 
naționale, regionale sau locale, dată fiind 
legătura sa cu utilizarea terenurilor, cu 
structurile agricole locale și cu protecția 
sau menținerea habitatelor, a ecosistemelor 
și a peisajelor. Procedura comună de 
autorizare, în special procesul de evaluare, 
nu ar trebui să fie afectată negativ de o 
astfel de flexibilitate.

(5) Experiența a arătat că cultivarea OMG-
urilor este abordată în mod mai aprofundat 
la nivelul statelor membre. Este totuși 
imperativ ca aspectele legate de 
introducerea pe piață și importul OMG-
urilor să fie în continuare reglementate la 
nivelul Uniunii pentru a menține piața 
internă. Cu toate acestea, cultivarea poate 
necesita o mai mare flexibilitate în anumite 
situații, deoarece este un aspect cu 
puternice caracteristici naționale, regionale 
sau locale, dată fiind legătura sa cu 
utilizarea terenurilor, cu structurile agricole 
locale și cu protecția sau menținerea 
habitatelor, a ecosistemelor și a peisajelor. 
Procedura comună de autorizare, în special 
procesul de evaluare, nu ar trebui să fie 
afectată negativ de o astfel de flexibilitate 
și nu ar trebui să conducă la repunerea în 
discuție a rolului central jucat de 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară (EFSA) în această procedură.

Or. fr
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Justificare

Procedura de autorizare și procesul de evaluare la nivel european ar trebui să fie protejate 
pe cât posibil pentru a se evita ca această legislație să constituie un precedent pentru 
renaționalizarea altor reglementări europene.

Amendamentul 61
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Experiența a arătat că cultivarea OMG-
urilor este abordată în mod mai aprofundat 
la nivelul statelor membre. Aspectele 
legate de introducerea pe piață și importul 
OMG-urilor ar trebui să fie în continuare 
reglementate la nivelul Uniunii pentru a 
menține piața internă. Cu toate acestea, 
cultivarea poate necesita o mai mare 
flexibilitate în anumite situații, deoarece 
este un aspect cu puternice caracteristici 
naționale, regionale sau locale, dată fiind 
legătura sa cu utilizarea terenurilor, cu 
structurile agricole locale și cu protecția 
sau menținerea habitatelor, a ecosistemelor 
și a peisajelor. Procedura comună de 
autorizare, în special procesul de evaluare, 
nu ar trebui să fie afectată negativ de o 
astfel de flexibilitate.

(5) Experiența a arătat că cultivarea OMG-
urilor este abordată în mod mai aprofundat 
la nivelul statelor membre. Aspectele 
legate de introducerea pe piață și importul 
OMG-urilor ar trebui să fie în continuare 
reglementate la nivelul Uniunii. Cu toate 
acestea, cultivarea poate necesita o mai 
mare flexibilitate în anumite situații, 
deoarece este un aspect cu puternice 
caracteristici naționale, regionale sau 
locale, dată fiind legătura sa cu utilizarea 
terenurilor, cu structurile agricole locale și 
cu protecția sau menținerea habitatelor, a 
ecosistemelor și a peisajelor. Procedura 
comună de autorizare, în special procesul 
de evaluare, nu ar trebui să fie afectată 
negativ de o astfel de flexibilitate. În plus, 
este posibil ca evaluarea armonizată a 
riscurilor pentru mediu și sănătate să nu 
ia în calcul toate impacturile posibile ale 
cultivării OMG-urilor în diferite regiuni și 
ecosisteme locale. În conformitate cu 
articolul 2 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), statele membre au dreptul de a 
adopta cultivarea efectivă prin lege a unui 
OMG, a unor grupuri de OMG-uri 
definite în funcție de cultură sau de 
anumite caracteristici ori a tuturor OMG-
urilor pe întreg teritoriul lor sau în 
anumite părți ale teritoriului lor după ce 
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OMG-urile respective au fost autorizate la 
nivelul Uniunii. Cu toate acestea,
procedura comună de autorizare, în special 
procesul de evaluare, nu ar trebui să fie 
afectată negativ de o astfel de flexibilitate.

Or. en

Amendamentul 62
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Experiența a arătat că cultivarea OMG-
urilor este abordată în mod mai aprofundat 
la nivelul statelor membre. Aspectele 
legate de introducerea pe piață și de 
importul OMG-urilor ar trebui să fie în 
continuare reglementate la nivelul Uniunii 
pentru a menține piața internă. Cu toate 
acestea, cultivarea poate necesita o mai 
mare flexibilitate în anumite situații, 
deoarece este un aspect cu puternice 
caracteristici naționale, regionale sau 
locale, dată fiind legătura sa cu utilizarea 
terenurilor, cu structurile agricole locale și 
cu protecția sau menținerea habitatelor, a 
ecosistemelor și a peisajelor. Procedura 
comună de autorizare, în special procesul 
de evaluare, nu ar trebui să fie afectată 
negativ de o astfel de flexibilitate.

(5) Experiența a arătat că cultivarea OMG-
urilor este abordată în mod mai aprofundat 
la nivelul statelor membre. Aspectele 
legate de introducerea pe piață și de 
importul OMG-urilor, dar și de evaluarea 
riscurilor pentru sănătate și pentru mediu
ar trebui să fie totuși în continuare 
reglementate la nivelul Uniunii pentru a 
menține piața internă și un nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane, astfel cum se 
prevede în Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. Cu toate acestea, 
cultivarea poate necesita o mai mare 
flexibilitate în anumite situații, deoarece 
este un aspect cu puternice caracteristici 
naționale, regionale sau locale, dată fiind 
legătura sa cu utilizarea terenurilor, cu 
structurile agricole locale și cu protecția 
sau menținerea habitatelor, a 
ecosistemelor, a peisajelor și a 
genotipurilor naturale ale plantelor. 
Procedura comună de autorizare, în special 
procesul de evaluare, nu ar trebui să fie 
afectată negativ de o astfel de flexibilitate 
atunci când acest proces de evaluare este 
realizat la standardele cele mai înalte și 
integrează evaluarea tuturor riscurilor 
posibile la adresa sănătății și a tuturor 
consecințelor posibile asupra naturii și 
mediului legate de introducerea OMG-
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urilor.

Or. fr

Amendamentul 63
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) Experiența a arătat că cultivarea OMG-
urilor este abordată în mod mai aprofundat 
la nivelul statelor membre. Aspectele 
legate de introducerea pe piață și importul 
OMG-urilor ar trebui să fie în continuare 
reglementate la nivelul Uniunii pentru a 
menține piața internă. Cu toate acestea, 
cultivarea poate necesita o mai mare 
flexibilitate în anumite situații, deoarece 
este un aspect cu puternice caracteristici 
naționale, regionale sau locale, dată fiind 
legătura sa cu utilizarea terenurilor, cu 
structurile agricole locale și cu protecția 
sau menținerea habitatelor, a ecosistemelor 
și a peisajelor. Procedura comună de 
autorizare, în special procesul de evaluare, 
nu ar trebui să fie afectată negativ de o 
astfel de flexibilitate.

(5) Experiența a arătat că cultivarea OMG-
urilor este abordată în mod mai aprofundat 
la nivelul statelor membre, întrucât există 
diferite interpretări științifice și evaluări 
politice ale riscurilor. Aspectele legate de 
introducerea pe piață și importul OMG-
urilor ar trebui să fie în continuare 
reglementate la nivelul Uniunii pentru a 
menține piața internă. Cu toate acestea, 
cultivarea poate necesita o mai mare 
flexibilitate în anumite situații, deoarece 
este un aspect cu puternice caracteristici 
naționale, regionale sau locale, dată fiind 
legătura sa cu utilizarea terenurilor, cu 
structurile agricole locale și cu protecția 
sau menținerea habitatelor, a ecosistemelor 
și a peisajelor. Procedura comună de 
autorizare, în special procesul de evaluare, 
nu ar trebui să fie afectată negativ de o 
astfel de flexibilitate.

Or. en

Justificare

Compatibil cu amendamentul 5 din proiectul de recomandare.

Amendamentul 64
Younous Omarjee
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Poziția Consiliului
Considerentul 5 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5a) Prin urmare, ar trebui consolidată 
procedura de autorizare comună 
armonizată la nivel european pentru ca 
aceasta să cuprindă evaluarea riscurilor 
pentru sănătate și pentru mediu nu numai 
la nivelul întregului teritoriu al Uniunii 
Europene, ci și la nivel local, prin analiza 
impactului potențial asupra ecosistemelor 
locale. Numai o evaluare centralizată 
completă, cu adevărat independentă și 
consolidată va putea permite garantarea 
nivelului înalt de siguranță prevăzut de 
tratate. Astfel este necesar ca toate statele 
membre să fie implicate în această 
evaluare pentru a garanta existența a 
numeroase poziții și pentru a include în 
discuțiile științifice și etice specificitățile 
locale ale fiecărui stat membru.

Or. fr

Amendamentul 65
Lynn Boylan

Poziția Consiliului
Considerentul 6

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) În vederea restricționării sau a 
interzicerii cultivării de OMG-uri, unele 
state membre au recurs la clauzele de 
salvgardare și la măsuri de urgență în 
temeiul articolului 23 din 
Directiva 2001/18/CE și al articolului 34 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 ca 
urmare, în funcție de situație, a unor 
informații noi sau suplimentare puse la 
dispoziție după data aprobării și care au un 
impact asupra evaluării riscurilor pentru 
mediu sau ca urmare a reevaluării 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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informațiilor existente. Alte state membre 
au recurs la procedura de notificare 
prevăzută la articolul 114 alineatele (5) și 
(6) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) care prevede 
furnizarea de noi dovezi științifice în 
legătură cu protecția mediului sau a 
mediului de lucru. În plus, procesul de 
luare a deciziilor s-a dovedit a fi deosebit 
de dificil în ceea ce privește cultivarea de 
OMG-uri, având în vedere preocupările 
naționale exprimate, care nu se referă doar 
la problemele legate de siguranța OMG-
urilor pentru sănătate sau pentru mediu.

Or. en

Amendamentul 66
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 6

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) În vederea restricționării/interzicerii 
cultivării de OMG-uri, unele state membre 
au recurs la clauzele de salvgardare și la 
măsuri de urgență în conformitate cu 
articolul 23 din Directiva 2001/18/CE și cu 
articolul 34 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003 ca urmare, în funcție de 
situație, a unor informații noi sau 
suplimentare puse la dispoziție după data 
aprobării și care au un impact asupra 
evaluării riscurilor pentru mediu sau asupra 
reevaluării informațiilor existente. Alte 
state membre au recurs la procedura de 
notificare prevăzută la articolul 114 
alineatele (5) și (6) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
care prevede furnizarea de noi dovezi 
științifice în legătură cu protecția mediului 
sau a mediului de lucru. În plus, procesul 
de luare a deciziilor s-a dovedit a fi 
deosebit de dificil în ceea ce privește 

(6) În vederea restricționării/interzicerii 
cultivării de OMG-uri, unele state membre 
au recurs la clauzele de salvgardare și la 
măsuri de urgență în conformitate cu 
articolul 23 din Directiva 2001/18/CE și cu 
articolul 34 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003 ca urmare, în funcție de 
situație, a unor informații noi sau 
suplimentare puse la dispoziție după data 
aprobării și care au un impact asupra 
evaluării riscurilor pentru mediu sau asupra 
reevaluării informațiilor existente. Alte 
state membre au recurs la procedura de 
notificare prevăzută la articolul 114 
alineatele (5) și (6) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
care prevede furnizarea de noi dovezi 
științifice în legătură cu protecția mediului 
sau a mediului de lucru. În plus, procesul 
de luare a deciziilor s-a dovedit a fi 
deosebit de dificil în ceea ce privește 
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cultivarea de OMG-uri, având în vedere 
preocupările naționale exprimate, care nu 
se referă doar la problemele legate de 
siguranța OMG-urilor pentru sănătate sau 
pentru mediu.

cultivarea de OMG-uri, având în vedere 
preocupările naționale exprimate, care nu 
se referă doar la problemele legate de 
siguranța OMG-urilor pentru sănătate sau 
pentru mediu. Aceste preocupări naționale 
sunt comunicate 
notificatorilor/solicitanților care vor 
trebui în mod obligatoriu să țină seama de 
ele, fără a exercita presiuni asupra 
statelor membre în cadrul cererilor lor 
viitoare de autorizare a culturilor de 
OMG-uri pe piața europeană.

Or. fr

Amendamentul 67
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 6

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) În vederea restricționării sau a 
interzicerii cultivării de OMG-uri, unele 
state membre au recurs la clauzele de 
salvgardare și la măsuri de urgență în 
temeiul articolului 23 din 
Directiva 2001/18/CE și al articolului 34 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 ca 
urmare, în funcție de situație, a unor 
informații noi sau suplimentare puse la 
dispoziție după data aprobării și care au un 
impact asupra evaluării riscurilor pentru 
mediu sau ca urmare a reevaluării 
informațiilor existente. Alte state membre 
au recurs la procedura de notificare 
prevăzută la articolul 114 alineatele (5) și 
(6) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) care prevede 
furnizarea de noi dovezi științifice în 
legătură cu protecția mediului sau a 
mediului de lucru. În plus, procesul de 
luare a deciziilor s-a dovedit a fi deosebit 
de dificil în ceea ce privește cultivarea de 

(6) În vederea restricționării sau a 
interzicerii cultivării de OMG-uri, unele 
state membre au recurs la clauzele de 
salvgardare și la măsuri de urgență în 
temeiul articolului 23 din 
Directiva 2001/18/CE și al articolului 34 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 ca 
urmare, în funcție de situație, a unor 
informații noi sau suplimentare puse la 
dispoziție după data aprobării și care au un 
impact asupra evaluării riscurilor pentru 
mediu sau ca urmare a reevaluării 
informațiilor existente. Alte state membre 
au recurs la procedura de notificare 
prevăzută la articolul 114 alineatele (5) și 
(6) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) care prevede 
furnizarea de noi dovezi științifice în 
legătură cu protecția mediului sau a 
mediului de lucru. 
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OMG-uri, având în vedere preocupările 
naționale exprimate, care nu se referă 
doar la problemele legate de siguranța 
OMG-urilor pentru sănătate sau pentru 
mediu.

Or. en

Justificare

Comisia nu a fost niciodată în măsură să infirme suspiciunea că unul dintre principalele 
obiective ale propunerii a fost acela de a „convinge” statele membre care se declară a fi 
împotriva OMG-urilor să voteze în favoarea deciziilor de autorizare a OMG-urilor (sau cel 
puțin să se abțină de la vot). Pentru a nu întări astfel de suspiciuni, toate trimiterile 
referitoare la un „proces decizional complicat” ar trebui evitate.

Amendamentul 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Poziția Consiliului
Considerentul 6 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(6a) Un stat membru ar trebui să poată 
suspenda autorizația pentru cultivarea 
unui OMG, în orice moment și fără a 
aștepta ca dovezile științifice să contrazică 
siguranța produsului pentru sănătatea 
umană și pentru mediu, în cazul în care 
consideră că respectiva cultură dăunează 
bunăstării populației și mediului în 
regiunea vizată. Această decizie de 
suspendare ar trebui să fie însoțită de o 
măsură de despăgubire a producătorilor 
afectați, în funcție de pierderea evaluată.

Or. fr

Justificare

Pentru a respecta noțiunea de libertate a statelor membre în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor, un stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a reveni asupra unei decizii 
adoptate, în temeiul principiului precauției și al interesului național.
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Amendamentul 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Poziția Consiliului
Considerentul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre 
sunt în consecință îndreptățite să aibă 
posibilitatea, în timpul procedurii de 
autorizare și după aceea, de a decide 
restricționarea sau interzicerea cultivării 
unui OMG pe teritoriul lor, având ca efect 
excluderea cultivării unui anumit OMG pe 
întreg teritoriul respectivului stat membru 
sau în părți ale acestuia. În acest context, 
pare necesar să se acorde statelor membre, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
mai multă flexibilitate în a decide cu 
privire la cultivarea de OMG-uri pe 
teritoriul lor fără a afecta evaluarea riscului 
prevăzută în sistemul pe care îl folosește 
Uniunea pentru autorizarea OMG-urilor, 
fie în decursul procedurii de autorizare, fie 
ulterior și independent de măsurile pe care 
statele membre le pot adopta prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse. Acordarea acestei posibilități 
statelor membre ar trebui să faciliteze 
procesul de luare a deciziilor în domeniul 
OMG-urilor. În același timp, ar trebui 
menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, oferindu-se în același timp o 
mai mare claritate părților interesate 
afectate în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor în Uniune. Prezenta directivă 
ar trebui să faciliteze, în consecință, buna 
funcționare a pieței interne.

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre 
sunt în consecință îndreptățite să aibă 
posibilitatea, în timpul procedurii de 
autorizare și după aceea, de a decide 
restricționarea sau interzicerea cultivării 
unui OMG pe teritoriul lor, având ca efect 
excluderea cultivării unui anumit OMG pe 
întreg teritoriul respectivului stat membru 
sau în părți ale acestuia. În acest context, 
pare necesar să se acorde statelor membre, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
mai multă flexibilitate în a decide cu 
privire la cultivarea de OMG-uri pe 
teritoriul lor fără a afecta evaluarea riscului 
prevăzută în sistemul pe care îl folosește 
Uniunea pentru autorizarea OMG-urilor, 
fie în decursul procedurii de autorizare, fie 
ulterior și independent de măsurile pe care 
statele membre au obligația să le adopte 
prin aplicarea Directivei 2001/18/CE 
pentru a evita prezența accidentală a OMG-
urilor în alte produse pe teritoriul lor și în 
zonele de frontieră ale statelor membre 
învecinate. Acordarea acestei posibilități 
statelor membre ar trebui să faciliteze 
procesul de luare a deciziilor în domeniul 
OMG-urilor. În același timp, ar trebui 
menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, oferindu-se în același timp o 
mai mare claritate părților interesate 
afectate în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor în Uniune. Prezenta directivă 
ar trebui să faciliteze, în consecință, buna 
funcționare a pieței interne, având în 
vedere articolul 114 din TFUE.
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Or. en

Amendamentul 70
Jan Huitema

Poziția Consiliului
Considerentul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre 
sunt în consecință îndreptățite să aibă 
posibilitatea, în timpul procedurii de 
autorizare și după aceea, de a decide 
restricționarea sau interzicerea cultivării 
unui OMG pe teritoriul lor, având ca efect 
excluderea cultivării unui anumit OMG 
pe întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau în părți ale acestuia. În acest 
context, pare necesar să se acorde statelor 
membre, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, mai multă flexibilitate în a 
decide cu privire la cultivarea de OMG-uri 
pe teritoriul lor fără a afecta evaluarea 
riscului prevăzută în sistemul pe care îl 
folosește Uniunea pentru autorizarea 
OMG-urilor, fie în decursul procedurii de 
autorizare, fie ulterior și independent de 
măsurile pe care statele membre le pot 
adopta prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse. Acordarea acestei posibilități 
statelor membre ar trebui să faciliteze 
procesul de luare a deciziilor în domeniul 
OMG-urilor. În același timp, ar trebui 
menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, oferindu-se în același timp o 
mai mare claritate părților interesate 
afectate în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor în Uniune. Prezenta directivă 
ar trebui să faciliteze, în consecință, buna 
funcționare a pieței interne.

(7) Pare necesar să se acorde statelor 
membre, în conformitate cu principiul
subsidiarității, mai multă flexibilitate în a 
decide cu privire la cultivarea de OMG-uri 
pe teritoriul lor fără a afecta evaluarea 
riscului prevăzută în sistemul pe care îl 
folosește Uniunea pentru autorizarea 
OMG-urilor, fie în decursul procedurii de 
autorizare, fie ulterior și independent de 
măsurile pe care statele membre le pot 
adopta prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse. Acordarea acestei posibilități 
statelor membre ar trebui să faciliteze 
procesul de luare a deciziilor în domeniul 
OMG-urilor. În același timp, ar trebui 
menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, de exemplu, pentru cei care 
intenționează să utilizeze culturile 
considerate a fi sigure, astfel cum a 
concluzionat Autoritatea Europeană 
pentru Siguranță Alimentară, oferindu-se 
în același timp o mai mare claritate părților 
interesate afectate în ceea ce privește 
cultivarea OMG-urilor în Uniune. Prezenta 
directivă ar trebui să faciliteze, în 
consecință, buna funcționare a pieței 
interne.
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Amendamentul 71
Valentinas Mazuronis

Poziția Consiliului
Considerentul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre 
sunt în consecință îndreptățite să aibă 
posibilitatea, în timpul procedurii de 
autorizare și după aceea, de a decide 
restricționarea sau interzicerea cultivării 
unui OMG pe teritoriul lor, având ca efect 
excluderea cultivării unui anumit OMG 
pe întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau în părți ale acestuia. În acest 
context, pare necesar să se acorde statelor 
membre, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, mai multă flexibilitate în a 
decide cu privire la cultivarea de OMG-uri 
pe teritoriul lor fără a afecta evaluarea 
riscului prevăzută în sistemul pe care îl 
folosește Uniunea pentru autorizarea 
OMG-urilor, fie în decursul procedurii de 
autorizare, fie ulterior și independent de 
măsurile pe care statele membre le pot 
adopta prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse. Acordarea acestei posibilități 
statelor membre ar trebui să faciliteze 
procesul de luare a deciziilor în domeniul 
OMG-urilor. În același timp, ar trebui 
menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, oferindu-se în același timp o 
mai mare claritate părților interesate 
afectate în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor în Uniune. Prezenta directivă 
ar trebui să faciliteze, în consecință, buna 
funcționare a pieței interne.

(7) În acest context, pare necesar să se 
acorde statelor membre, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, mai multă 
flexibilitate în a decide cu privire la 
cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor fără 
a afecta evaluarea riscului prevăzută în 
sistemul pe care îl folosește Uniunea 
pentru autorizarea OMG-urilor, fie în 
decursul procedurii de autorizare, fie 
ulterior și independent de măsurile pe care 
statele membre au obligația să le adopte
prin aplicarea Directivei 2001/18/CE 
pentru a evita prezența accidentală a OMG-
urilor în alte produse pe teritoriul lor.
Statele membre au obligația de a coopera 
cu statele membre învecinate pentru a 
garanta un schimb de informații adecvat 
menit să prevină contaminarea 
transfrontalieră cu OMG-uri.
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Justificare

Suntem de acord cu faptul că OMG-urile ar putea cauza contaminarea transfrontalieră a 
culturilor și a biodiversității. Din acest motiv, statele membre ar trebui să coopereze pentru a 
preveni contaminarea și să facă schimb de informații cu privire la posibila cultivare a OMG-
urilor în apropierea granițelor lor.

Amendamentul 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Poziția Consiliului
Considerentul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre 
sunt în consecință îndreptățite să aibă 
posibilitatea, în timpul procedurii de 
autorizare și după aceea, de a decide 
restricționarea sau interzicerea cultivării 
unui OMG pe teritoriul lor, având ca efect 
excluderea cultivării unui anumit OMG 
pe întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau în părți ale acestuia. În acest 
context, pare necesar să se acorde statelor 
membre, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, mai multă flexibilitate în a 
decide cu privire la cultivarea de OMG-uri 
pe teritoriul lor fără a afecta evaluarea 
riscului prevăzută în sistemul pe care îl 
folosește Uniunea pentru autorizarea 
OMG-urilor, fie în decursul procedurii de 
autorizare, fie ulterior și independent de 
măsurile pe care statele membre le pot 
adopta prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse. Acordarea acestei posibilități 
statelor membre ar trebui să faciliteze 
procesul de luare a deciziilor în domeniul 
OMG-urilor. În același timp ar trebui 
menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 

(7) În acest context, pare necesar să se 
acorde statelor membre, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, mai multă 
flexibilitate în a decide cu privire la 
cultivarea sau comercializarea de OMG-
uri pe teritoriul lor sub formă de materii 
prime provenite din recolte sau sub formă 
de produse prelucrate în industria 
agroalimentară, fără a afecta evaluarea 
riscului prevăzută în sistemul pe care îl 
folosește Uniunea pentru autorizarea 
OMG-urilor, fie în decursul procedurii de 
autorizare, fie ulterior și independent de 
măsurile pe care statele membre au 
obligația să le adopte prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse pe teritoriul lor și în zonele de 
frontieră ale statelor membre învecinate.
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operatorilor, oferindu-se în același timp o 
mai mare claritate părților interesate 
afectate în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor în Uniune. Prezenta directivă 
ar trebui să faciliteze, în consecință, buna 
funcționare a pieței interne.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiul precauției, statele membre trebuie să poată refuza introducerea 
pe piață a OMG-urilor și, prin urmare, importurile de OMG-uri. Siguranța consumatorilor 
trebuie să prevaleze asupra intereselor industriilor agroalimentare.

Amendamentul 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Considerentul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre 
sunt în consecință îndreptățite să aibă 
posibilitatea, în timpul procedurii de 
autorizare și după aceea, de a decide 
restricționarea sau interzicerea cultivării 
unui OMG pe teritoriul lor, având ca efect 
excluderea cultivării unui anumit OMG pe 
întreg teritoriul respectivului stat membru 
sau în părți ale acestuia. În acest context, 
pare necesar să se acorde statelor membre, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
mai multă flexibilitate în a decide cu 
privire la cultivarea de OMG-uri pe 
teritoriul lor fără a afecta evaluarea riscului 
prevăzută în sistemul pe care îl folosește 
Uniunea pentru autorizarea OMG-urilor, 
fie în decursul procedurii de autorizare, fie 
ulterior și independent de măsurile pe care 
statele membre le pot adopta prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre ar 
trebui să fie în consecință îndreptățite să 
aibă posibilitatea, în timpul procedurii de 
autorizare și după aceea, de a decide 
restricționarea sau interzicerea cultivării 
unui OMG pe teritoriul lor, având ca efect 
excluderea cultivării unui anumit OMG pe 
întreg teritoriul respectivului stat membru 
sau în părți ale acestuia. În acest context, 
pare necesar să se acorde statelor membre, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
mai multă flexibilitate în a decide cu 
privire la cultivarea de OMG-uri pe 
teritoriul lor fără a afecta evaluarea riscului 
prevăzută în sistemul pe care îl folosește 
Uniunea pentru autorizarea OMG-urilor, 
fie în decursul procedurii de autorizare, fie 
ulterior și independent de măsurile pe care 
statele membre le pot adopta prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
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produse. Acordarea acestei posibilități 
statelor membre ar trebui să faciliteze 
procesul de luare a deciziilor în domeniul 
OMG-urilor. În același timp ar trebui 
menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, oferindu-se în același timp o 
mai mare claritate părților interesate 
afectate în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor în Uniune. Prezenta directivă 
ar trebui să faciliteze, în consecință, buna 
funcționare a pieței interne.

produse, pe teritoriul lor și în regiunile de 
frontieră ale statelor membre limitrofe. 
Acordarea acestei posibilități statelor 
membre ar trebui să faciliteze procesul de 
luare a deciziilor în domeniul OMG-urilor. 
În același timp ar trebui menținută 
libertatea de alegere a consumatorilor, a 
agricultorilor și a operatorilor, oferindu-se 
în același timp o mai mare claritate părților 
interesate afectate în ceea ce privește 
cultivarea OMG-urilor în Uniune. Prezenta 
directivă ar trebui să faciliteze, în 
consecință, buna funcționare a pieței 
interne, printr-o revizuire a normelor 
privind etichetarea alimentelor. 

Or. it

Amendamentul 74
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre 
sunt în consecință îndreptățite să aibă 
posibilitatea, în timpul procedurii de 
autorizare și după aceea, de a decide 
restricționarea sau interzicerea cultivării 
unui OMG pe teritoriul lor, având ca efect 
excluderea cultivării unui anumit OMG pe 
întreg teritoriul respectivului stat membru 
sau în părți ale acestuia. În acest context, 
pare necesar să se acorde statelor membre, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
mai multă flexibilitate în a decide cu 
privire la cultivarea de OMG-uri pe 
teritoriul lor fără a afecta evaluarea riscului 
prevăzută în sistemul pe care îl folosește 
Uniunea pentru autorizarea OMG-urilor, 
fie în decursul procedurii de autorizare, fie 
ulterior și independent de măsurile pe care 

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre 
sunt în consecință îndreptățite să aibă 
posibilitatea, în timpul procedurii de 
autorizare și după aceea, de a decide 
restricționarea sau interzicerea cultivării 
unui OMG pe teritoriul lor, având ca efect 
excluderea cultivării unui anumit OMG pe 
întreg teritoriul respectivului stat membru 
sau în părți ale acestuia. În acest context, 
pare necesar să se acorde statelor membre, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
mai multă flexibilitate în a decide cu 
privire la cultivarea de OMG-uri pe 
teritoriul lor fără a afecta evaluarea riscului 
prevăzută în sistemul pe care îl folosește 
Uniunea pentru autorizarea OMG-urilor, 
fie în decursul procedurii de autorizare, fie 
ulterior și independent de măsurile pe care 
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statele membre le pot adopta prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse. Acordarea acestei posibilități 
statelor membre ar trebui să faciliteze 
procesul de luare a deciziilor în domeniul 
OMG-urilor. În același timp, ar trebui 
menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, oferindu-se în același timp o 
mai mare claritate părților interesate 
afectate în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor în Uniune. Prezenta directivă 
ar trebui să faciliteze, în consecință, buna 
funcționare a pieței interne.

statele membre le pot adopta prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse. Acordarea acestei posibilități 
statelor membre ar trebui să faciliteze 
procesul de luare a deciziilor în domeniul 
OMG-urilor. În același timp, ar trebui 
menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, oferindu-se în același timp o 
mai mare claritate părților interesate 
afectate în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor în Uniune. Prezenta directivă 
ar trebui să faciliteze, în consecință, buna 
funcționare a pieței interne, ținând seama 
întotdeauna de principiul precauției.

Or. en

Amendamentul 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Poziția Consiliului
Considerentul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre 
sunt în consecință îndreptățite să aibă 
posibilitatea, în timpul procedurii de 
autorizare și după aceea, de a decide 
restricționarea sau interzicerea cultivării 
unui OMG pe teritoriul lor, având ca efect 
excluderea cultivării unui anumit OMG pe 
întreg teritoriul respectivului stat membru 
sau în părți ale acestuia. În acest context, 
pare necesar să se acorde statelor membre, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
mai multă flexibilitate în a decide cu 
privire la cultivarea de OMG-uri pe 
teritoriul lor fără a afecta evaluarea 
riscului prevăzută în sistemul pe care îl 
folosește Uniunea pentru autorizarea 
OMG-urilor, fie în decursul procedurii de 
autorizare, fie ulterior și independent de 

(7) În conformitate cu articolul 2 
alineatul (2) din TFUE, statele membre 
sunt în consecință îndreptățite să aibă 
posibilitatea de a decide restricționarea sau 
interzicerea cultivării unui OMG pe 
teritoriul lor, având ca efect excluderea 
cultivării unui anumit OMG pe întreg
teritoriul respectivului stat membru sau în 
părți ale acestuia. În acest context, pare 
necesar să se acorde statelor membre, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, o
flexibilitate absolută în a decide cu privire 
la cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor și 
independent de măsurile pe care statele 
membre sunt obligate să le adopte prin 
aplicarea Directivei 2001/18/CE pentru a 
evita prezența accidentală a OMG-urilor în 
alte produse pe teritoriul lor și în zonele de 
frontieră ale statelor membre învecinate.
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măsurile pe care statele membre le pot 
adopta prin aplicarea 
Directivei 2001/18/CE pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse. Acordarea acestei posibilități 
statelor membre ar trebui să faciliteze 
procesul de luare a deciziilor în domeniul 
OMG-urilor. În același timp ar trebui 
menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, oferindu-se în același timp o 
mai mare claritate părților interesate 
afectate în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor în Uniune. Prezenta directivă 
ar trebui să faciliteze, în consecință, buna 
funcționare a pieței interne.

Notificatorii/solicitanții au obligația de a 
respecta decizia statelor membre de a 
restricționa sau de a interzice cultivarea 
unui OMG pe teritoriile lor și 
notificarea/cererea acestora de acordare a 
autorizației de cultivare nu poate, prin 
urmare, să vizeze teritoriile statelor 
membre în cauză.

Or. fr

Amendamentul 76
Julie Girling

Poziția Consiliului
Considerentul 7 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(7a) Pe baza concluziilor Consiliului 
Mediu adoptate la 4 decembrie 2008, 
Comisia ar trebui să evalueze necesitatea 
stabilirii unor praguri pentru etichetarea 
prezenței accidentale a OMG-urilor în 
semințele convenționale la niveluri 
proporționale, funcționale și cât mai 
scăzute posibil pentru toți operatorii 
economici. În plus, Comisia ar trebui să 
evalueze necesitatea unei armonizări a 
metodelor de eșantionare și de analiză 
pentru OMG-urile neautorizate, prezente 
în cantități reduse în semințe și, în 
special, stabilirea unei limite de 
performanță minimă a metodelor de 
detecție.

Or. en
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Amendamentul 77
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Considerentul 7 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(7a) Statele membre, în calitate de 
gestionari de riscuri, ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a 
cultivării pe întreg teritoriul lor ori în 
anumite părți ale acestui a tuturor OMG-
urilor, a unor grupuri de OMG-uri 
definite în funcție de cultură sau de 
anumite caracteristici ori a anumitor 
OMG-uri autorizate în conformitate cu 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 ori în 
curs de autorizare sau reautorizare. 
Măsurile respective ar trebui să respecte 
legislația Uniunii și să fie justificate în 
temeiul unor motive legate de mediu sau 
de alți factori legitimi, cum ar fi impactul 
socioeconomic, în cazul în care acești 
factori nu au fost abordați în cadrul 
procedurilor armonizate prevăzute în 
partea C din Directiva 2001/18/CE și de 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 sau 
legate de persistența incertitudinii 
științifice.

Or. en

Amendamentul 78
Alojz Peterle

Poziția Consiliului
Considerentul 7 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(7a) Pentru a garanta faptul că cultivarea 
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OMG-urilor nu are drept consecință 
prezența accidentală a OMG-urilor în 
special în produsele recunoscute în cadrul 
sistemelor de calitate ale Uniunii ca fiind 
produse ecologice, este necesar să se 
adopte măsuri eficace de coexistență. 
Așadar, statele membre ar trebui să aibă 
obligația, în temeiul 
Directivei 2001/18/CE, de a adopta 
reglementări care să fie aplicabile pe 
teritoriul lor pentru a evita o astfel de 
prezență accidentală. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită oricărei 
posibile contaminări transfrontaliere cu 
OMG-uri provenind dintr-un stat membru 
sau dintr-o regiune în care cultivarea 
OMG-urilor este permisă a teritoriului 
unui stat membru sau a unei regiuni în 
care cultivarea OMG-urilor este interzisă. 
Recomandarea Comisiei din 13 iulie 2010 
oferă statelor membre orientări pentru 
elaborarea măsurilor naționale de 
coexistență, inclusiv în zonele de 
frontieră.

Or. en

Justificare

În ciuda faptului că cei mai mulți consumatori europeni nu sunt de acord cu organismele 
modificate genetic [OMG-uri în produsele alimentare (Eurobarometru, 2010)], riscul 
contaminării cu OMG-uri în lanțul alimentar (de la producție la consum) nu a fost încă 
abordat în mod corespunzător de către UE. Costul menținerii OMG-urilor în afara lanțului 
alimentar prin măsuri de separare și de prevenire, precum și povara costurilor eșantionării și 
testării cauzează probleme financiare tot mai mari pentru producători, pentru operatorii din 
domeniul prelucrării și pentru alte părți interesate.

Amendamentul 79
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 7 a (nou)



AM\1037402RO.doc 39/124 PE539.851v01-00

RO

Poziția Consiliului Amendamentul

(7a) Statele membre ar trebui să 
coopereze cu statele membre învecinate 
pentru a garanta un schimb de informații 
adecvat, menit să asigure funcționarea 
efectivă a măsurilor de coexistență în 
zonele de frontieră și să prevină orice 
diseminare transfrontalieră a OMG-urilor 
provenind dintr-un stat membru în care 
cultivarea OMG-urilor este permisă într-
un stat membru învecinat în care
cultivarea OMG-urilor este interzisă.

Or. en

Amendamentul 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Poziția Consiliului
Considerentul 7 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(7a) Pentru a garanta faptul că cultivarea 
OMG-urilor nu are drept consecință 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse, este absolut necesar să se adopte 
măsuri de coexistență eficace. Așadar, 
statele membre ar trebui să aibă dreptul, 
în temeiul Directivei 2001/18/CE, de a 
adopta reglementări care să fie aplicabile 
pe teritoriul lor pentru a evita o astfel de 
prezență accidentală. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită oricărei 
posibile contaminări transfrontaliere cu 
OMG-uri provenind dintr-un stat membru 
sau dintr-o regiune în care cultivarea 
OMG-urilor este permisă a teritoriului 
unui stat membru sau a unei regiuni în 
care cultivarea OMG-urilor este interzisă. 
Pentru o punere în aplicare coerentă a 
unor astfel de reglementări, inclusiv în 
zonele de frontieră, statele membre ar 
trebui să se raporteze la orientările 
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furnizate de Comisie în recomandarea sa 
din 13 iulie 20101a.

__________________
1 a Recomandarea Comisiei din 
13 iulie 2010 privind orientările pentru 
elaborarea măsurilor naționale de 
coexistență pentru evitarea prezenței 
accidentale a OMG-urilor în culturile 
convenționale și ecologice (JO C 200, 
22.7.2010, p. 1).

Or. en

Amendamentul 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Considerentul 7 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(7a) Pentru a garanta faptul că cultivarea 
OMG-urilor nu are drept consecință 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse, este necesar să se adopte măsuri 
de coexistență eficace, atâta timp cât 
acestea din urmă nu intră în conflict cu 
alte metode autorizate sau încurajate în 
condiții specifice în statul membru. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să fie 
obligate, în temeiul 
Directivei 2001/18/CE, să adopte măsuri 
eficiente pe teritoriul lor, concepute 
pentru a evita această prezență 
accidentală. Ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită oricărei posibile 
contaminări transfrontaliere cu OMG-uri 
provenind dintr-un stat membru sau 
dintr-o regiune în care cultivarea OMG-
urilor este permisă și care ar putea afecta 
un stat membru sau o regiune vecină în 
care cultivarea OMG-urilor este interzisă. 
Recomandarea Comisiei din 13 iulie 2010 
oferă statelor membre orientări pentru 
elaborarea măsurilor naționale de 
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coexistență, inclusiv în zonele de 
frontieră1a.

1a Recomandarea Comisiei din 
13 iulie 2010 privind orientările pentru 
elaborarea măsurilor naționale de 
coexistență pentru evitarea prezenței 
accidentale a OMG-urilor în culturile 
convenționale și ecologice (JO C 200, 
22.7.2010, p. 1).

Or. it

Amendamentul 82
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 7 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(7a) Dacă un notificator/solicitant 
prezintă o cerere de acordare a 
autorizației de cultivare a unui OMG pe 
teritoriul Uniunii Europene, cererea sa 
nu ar trebui să vizeze teritoriul unui stat 
membru care a decis să restricționeze sau 
să interzică cultivarea de OMG-uri pe 
teritoriul său. În caz contrar, Comisia 
Europeană ar trebui să respingă în mod 
automat cererea 
notificatorului/solicitantului.

Or. fr

Amendamentul 83
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 7 a (nou)
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Poziția Consiliului Amendamentul

(7a) Flexibilitatea acordată statelor 
membre nu ar trebui în niciun caz să 
influențeze poziția statelor membre în 
ceea ce privește deciziile privind 
autorizarea OMG-urilor. În același timp, 
ar trebui menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, oferindu-se totodată o mai 
mare claritate părților interesate afectate 
în ceea ce privește cultivarea OMG-urilor 
în Uniune. Prin urmare, prezenta 
directivă este compatibilă cu buna 
funcționare a pieței interne.

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 9 din proiectul de recomandare. Comisia a negat întotdeauna 
că unul dintre principalele obiective ale propunerii este acela de a „convinge” statele 
membre care se declară a fi împotriva OMG-urilor să voteze în favoarea deciziilor de 
autorizare a OMG-urilor (sau cel puțin să se abțină de la vot). Prin urmare, acest lucru ar 
trebui clarificat în directivă.

Amendamentul 84
Alojz Peterle

Poziția Consiliului
Considerentul 7 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(7b) Cele mai multe state membre nu au 
elaborat măsuri care să protejeze 
agricultura convențională și ecologică 
împotriva contaminării cu OMG-uri, iar 
în cazurile în care există astfel de măsuri, 
de obicei, acestea nu sunt suficient de 
eficiente pentru a garanta că agricultorii 
sunt protejați împotriva contaminării. 
Statele membre care nu interzic culturile 
modificate genetic ar trebui să aibă 
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obligația de a adopta măsuri care să 
protejeze agricultura convențională și 
ecologică împotriva contaminării și de a 
concepe regimuri de răspundere care să 
asigure că sarcina economică a 
contaminării le revine mai degrabă 
producătorilor de OMG-uri decât 
agricultorilor care practică agricultura 
convențională și ecologică.

Or. en

Justificare

În ciuda faptului că cei mai mulți consumatori europeni nu sunt de acord cu organismele 
modificate genetic [OMG-uri în produsele alimentare (Eurobarometru, 2010)], riscul 
contaminării cu OMG-uri în lanțul alimentar (de la producție la consum) nu a fost încă 
abordat în mod corespunzător de către UE. Costul menținerii OMG-urilor în afara lanțului 
alimentar prin măsuri de separare și de prevenire, precum și povara costurilor eșantionării și 
testării cauzează probleme financiare tot mai mari pentru producători, pentru operatorii din 
domeniul prelucrării și pentru alte părți interesate.

Amendamentul 85
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Considerentul 8

Poziția Consiliului Amendamentul

(8) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, ar trebui prevăzută 
posibilitatea ca un stat membru să îi
solicite Comisiei să prezinte 
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației înaintate în conformitate cu 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
conformitate cu articolul 5 și cu 
articolul 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, astfel încât întreg teritoriul 
respectivului stat membru sau o parte din 
acesta să fie exclusă de la cultivare. 
Comisia ar trebui să faciliteze procedura, 

eliminat
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prezentând fără întârziere 
notificatorului/solicitantului solicitarea 
statului membru, iar 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
răspundă la solicitarea respectivă în 
termenul stabilit.

Or. en

Amendamentul 86
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Considerentul 8

Poziția Consiliului Amendamentul

(8) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, ar trebui prevăzută 
posibilitatea ca un stat membru să îi 
solicite Comisiei să prezinte 
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației înaintate în conformitate cu 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
conformitate cu articolul 5 și cu articolul 
17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, 
astfel încât întreg teritoriul respectivului 
stat membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Comisia ar trebui 
să faciliteze procedura, prezentând fără 
întârziere notificatorului/solicitantului 
solicitarea statului membru, iar 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
răspundă la solicitarea respectivă în 
termenul stabilit.

eliminat

Or. en

Amendamentul 87
Alojz Peterle
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Poziția Consiliului
Considerentul 8

Poziția Consiliului Amendamentul

(8) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, ar trebui prevăzută 
posibilitatea ca un stat membru să îi 
solicite Comisiei să prezinte 
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației înaintate în conformitate cu
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
conformitate cu articolul 5 și cu articolul 
17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, 
astfel încât întreg teritoriul respectivului 
stat membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Comisia ar trebui 
să faciliteze procedura, prezentând fără 
întârziere notificatorului/solicitantului 
solicitarea statului membru, iar 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
răspundă la solicitarea respectivă în 
termenul stabilit.

(8) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, ar trebui prevăzută 
posibilitatea ca un stat membru să îi 
solicite Comisiei să adapteze domeniul
geografic de aplicare al unei 
notificări/cereri de acordare a autorizației 
înaintate în conformitate cu partea C din 
Directiva 2001/18/CE sau în conformitate 
cu articolul 5 și cu articolul 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, astfel 
încât întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare.

Or. en

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare definește principii și responsabilități comune, mijloacele de asigurare a 
unei baze științifice solide, măsuri și proceduri organizatorice eficiente care să stea la baza 
luării deciziilor în problemele de siguranță a produselor alimentare și hranei pentru animale. 
Regulamentul prevede o cooperare strânsă între EFSA, în calitate de actor principal în 
efectuarea evaluării riscurilor, Comisie și statele membre. Solicitanților/notificatorilor nu ar 
trebui să le fie atribuit un rol formal în etapa de gestionare a riscurilor. Prezenta directivă și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 definesc rolul notificatorilor/solicitanților prin punerea pe 
deplin în aplicare a legislației UE în domeniul alimentar.

Amendamentul 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Considerentul 8
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Poziția Consiliului Amendamentul

(8) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, ar trebui prevăzută 
posibilitatea ca un stat membru să îi 
solicite Comisiei să prezinte 
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației înaintate în conformitate cu 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
conformitate cu articolul 5 și cu 
articolul 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, astfel încât întreg teritoriul 
respectivului stat membru sau o parte din 
acesta să fie exclusă de la cultivare. 
Comisia ar trebui să faciliteze procedura, 
prezentând fără întârziere 
notificatorului/solicitantului solicitarea 
statului membru, iar 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
răspundă la solicitarea respectivă în 
termenul stabilit.

(8) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, un stat membru poate 
notifica Comisiei faptul că intenționează 
să interzică cultivarea unui anumit OMG 
pe întreg teritoriul său sau în anumite 
părți ale acestuia. În acest caz,
notificatorul/solicitantul are posibilitatea 
de a solicita Comisiei sau organismului de 
autorizare să adapteze în mod 
corespunzător domeniul geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației înaintate în conformitate cu 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
conformitate cu articolul 5 și cu 
articolul 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003. Comisia ar trebui să 
informeze fără întârziere statul membru în 
cauză și alte state membre cu privire la 
cererea notificatorului/solicitantului.

Or. en

Amendamentul 89
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 8

Poziția Consiliului Amendamentul

În timpul procedurii de autorizare a unui 
anumit OMG, ar trebui prevăzută 
posibilitatea ca un stat membru să îi 
solicite Comisiei să prezinte 
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației înaintate în conformitate cu 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
conformitate cu articolul 5 și cu 
articolul 17 din Regulamentul (CE) 

(8) Înainte de procedura de autorizare a 
unui anumit OMG, 
notificatorul/solicitantul ar trebui 
întotdeauna să solicite autorizarea din 
partea celor 28 de state membre înainte de 
a include teritoriile acestora în domeniul 
de aplicare al cererii sale. Fără un acord 
explicit al unui stat membru, cererea 
notificatorului/solicitantului nu ar trebui să 
vizeze teritoriul acelui stat membru.
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nr. 1829/2003, astfel încât întreg teritoriul 
respectivului stat membru sau o parte din 
acesta să fie exclusă de la cultivare.
Comisia ar trebui să faciliteze procedura, 
prezentând fără întârziere 
notificatorului/solicitantului solicitarea 
statului membru, iar 
notificatorul/solicitantul ar trebui să
răspundă la solicitarea respectivă în 
termenul stabilit.

Or. fr

Amendamentul 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Considerentul 8

Poziția Consiliului Amendamentul

(8) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, ar trebui prevăzută 
posibilitatea ca un stat membru să îi 
solicite Comisiei să prezinte 
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației înaintate în conformitate cu 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
conformitate cu articolul 5 și cu 
articolul 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, astfel încât întreg teritoriul 
respectivului stat membru sau o parte din 
acesta să fie exclusă de la cultivare. 
Comisia ar trebui să faciliteze procedura, 
prezentând fără întârziere
notificatorului/solicitantului solicitarea 
statului membru, iar 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
răspundă la solicitarea respectivă în 
termenul stabilit.

(8) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, un stat membru poate 
notifica Comisiei intenția sa de a nu 
permite cultivarea respectivului OMG pe 
teritoriul său sau în anumite părți ale 
acestuia. În acest caz, 
notificatorul/solicitantul are posibilitatea 
de solicita Comisiei sau organismului de 
autorizare să adapteze în mod 
corespunzător domeniul geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației înaintate în conformitate cu 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
conformitate cu articolul 5 și cu 
articolul 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003. Comisia ar trebui să
informeze fără întârziere statul membru
vizat și celelalte state membre cu privire la 
cererea notificatorului/solicitantului.

Or. fr



PE539.851v01-00 48/124 AM\1037402RO.doc

RO

Amendamentul 91
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 8

Poziția Consiliului Amendamentul

(8) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, ar trebui prevăzută 
posibilitatea ca un stat membru să îi 
solicite Comisiei să prezinte 
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației înaintate în conformitate cu 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
conformitate cu articolul 5 și cu 
articolul 17 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, astfel încât întreg teritoriul 
respectivului stat membru sau o parte din 
acesta să fie exclusă de la cultivare. 
Comisia ar trebui să faciliteze procedura, 
prezentând fără întârziere 
notificatorului/solicitantului solicitarea 
statului membru, iar 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
răspundă la solicitarea respectivă în 
termenul stabilit.

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentul are legătură cu eliminarea „etapei I”.

Amendamentul 92
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Considerentul 9
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Poziția Consiliului Amendamentul

(9) Domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației ar trebui adaptat în 
consecință dacă notificatorul/solicitantul 
își dă acordul în mod explicit sau tacit cu 
privire la solicitarea din partea statului 
membru, în termenul stabilit, de la 
transmiterea de către Comisie a cererii 
respective. Dacă notificatorul/solicitantul 
se opune solicitării, 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
notifice acest fapt Comisiei și statelor 
membre. Cu toate acestea, refuzul 
notificatorului/solicitantului de a-și 
adapta domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației nu ar trebui să aducă atingere 
competențelor Comisiei în conformitate 
cu articolul 19 din Directiva 2001/18/CE 
sau cu articolului 7 și articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, după 
caz, de a efectua această adaptare, atunci 
când este cazul, ținând seama de 
evaluarea riscurilor asupra mediului 
efectuată de Autoritatea Europeană 
pentru Siguranță Alimentară 
(„autoritatea”).

eliminat

Or. en

Amendamentul 93
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Considerentul 9

Poziția Consiliului Amendamentul

(9) Domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației ar trebui adaptat în 
consecință dacă notificatorul/solicitantul 
își dă acordul în mod explicit sau tacit cu 

eliminat
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privire la solicitarea din partea statului 
membru, în termenul stabilit, de la 
transmiterea de către Comisie a cererii 
respective. Dacă notificatorul/solicitantul 
se opune solicitării, 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
notifice acest fapt Comisiei și statelor 
membre. Cu toate acestea, refuzul 
notificatorului/solicitantului de a-și 
adapta domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației nu ar trebui să aducă atingere 
competențelor Comisiei în conformitate 
cu articolul 19 din Directiva 2001/18/CE 
sau cu articolului 7 și articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, după 
caz, de a efectua această adaptare, atunci 
când este cazul, ținând seama de 
evaluarea riscurilor asupra mediului 
efectuată de Autoritatea Europeană 
pentru Siguranță Alimentară 
(„autoritatea”).

Or. en

Amendamentul 94
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 9

Poziția Consiliului Amendamentul

(9) Domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației ar trebui adaptat în 
consecință dacă notificatorul/solicitantul 
își dă acordul în mod explicit sau tacit cu 
privire la solicitarea din partea statului 
membru, în termenul stabilit, de la 
transmiterea de către Comisie a cererii 
respective. Dacă notificatorul/solicitantul 

eliminat
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se opune solicitării, 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
notifice acest fapt Comisiei și statelor 
membre. Cu toate acestea, refuzul 
notificatorului/solicitantului de a-și 
adapta domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației nu ar trebui să aducă atingere 
competențelor Comisiei în conformitate 
cu articolul 19 din Directiva 2001/18/CE 
sau cu articolului 7 și articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, după 
caz, de a efectua această adaptare, atunci 
când este cazul, ținând seama de 
evaluarea riscurilor asupra mediului 
efectuată de Autoritatea Europeană 
pentru Siguranță Alimentară 
(„autoritatea”).

Or. en

Justificare

Amendamentul are legătură cu eliminarea „etapei I”.

Amendamentul 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Considerentul 9

Poziția Consiliului Amendamentul

(9) Domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
ar trebui adaptat în consecință dacă 
notificatorul/solicitantul își dă acordul în 
mod explicit sau tacit cu privire la 
solicitarea din partea statului membru, în 
termenul stabilit, de la transmiterea de
către Comisie a cererii respective. Dacă 
notificatorul/solicitantul se opune cererii, 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
notifice acest fapt Comisiei și statelor 
membre. Cu toate acestea, refuzul 
notificatorului/solicitantului de a-și 

(9) Domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
ar trebui adaptat în consecință în cazul în 
care Comisia sau organismul de 
autorizare nu respinge cererea 
notificatorului/solicitantului, în termenul 
stabilit, de la data transmiterii acesteia. În 
cazul în care Comisia sau organismul de 
autorizare resping cererea, acestea ar 
trebui să notifice această decizie 
notificatorului/solicitantului, statului 
membru în cauză, precum și celorlalte 
state membre. Comisia își păstrează 
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adapta domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației nu ar trebui să aducă atingere 
competențelor Comisiei în conformitate cu 
articolul 19 din Directiva 2001/18/CE sau 
cu articolului 7 și articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, după 
caz, de a efectua această adaptare, atunci 
când este cazul, ținând seama de evaluarea 
riscurilor asupra mediului efectuată de 
Autoritatea Europeană pentru Siguranță 
Alimentară („autoritatea”).

competențele în conformitate cu 
articolul 19 din Directiva 2001/18/CE sau 
cu articolului 7 și articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, după 
caz, de a efectua această adaptare, atunci 
când este cazul, ținând seama de evaluarea 
riscurilor asupra mediului efectuată de 
Autoritatea Europeană pentru Siguranță
Alimentară („autoritatea”).

Or. en

Amendamentul 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Poziția Consiliului
Considerentul 9

Poziția Consiliului Amendamentul

(9) Domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației ar trebui adaptat în 
consecință dacă notificatorul/solicitantul 
își dă acordul în mod explicit sau tacit cu 
privire la solicitarea din partea statului 
membru, în termenul stabilit, de la 
transmiterea de către Comisie a cererii 
respective. Dacă notificatorul/solicitantul 
se opune solicitării, 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
notifice acest fapt Comisiei și statelor 
membre. Cu toate acestea, refuzul 
notificatorului/solicitantului de a-și 
adapta domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
nu ar trebui să aducă atingere 
competențelor Comisiei în conformitate 
cu articolul 19 din Directiva 2001/18/CE 
sau cu articolului 7 și articolul 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, după 
caz, de a efectua această adaptare, atunci 
când este cazul, ținând seama de 

(9) Notificatorul/solicitantul ar trebui să 
se supună deciziilor suverane ale statelor 
membre și să nu prezinte, în consecință, 
nicio cerere privind teritoriile statelor 
membre care au decis, în mod explicit sau 
tacit, să restricționeze sau să interzică 
OMG-urile pe teritoriile lor. Domeniul 
geografic de aplicare al notificării/cererii 
de acordare a autorizației ar trebui, așadar, 
să fie limitat la teritoriile statelor membre 
care și-au dat acordul, în mod explicit și 
public, cu privire la cultivarea de OMG-
uri pe teritoriile lor. Orice presiune 
exercitată asupra unui stat membru ar 
trebui interzisă și va trebui să facă 
obiectul unor sancțiuni financiare 
adecvate.
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evaluarea riscurilor asupra mediului 
efectuată de Autoritatea Europeană 
pentru Siguranță Alimentară 
(„autoritatea”).

Or. fr

Amendamentul 97
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Considerentul 9 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 98
Renate Sommer

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
pentru un OMG potrivit solicitării unui stat 
membru, ar trebui să existe posibilitatea ca 
statul membru respectiv să adopte măsuri 
întemeiate de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-ului respectiv, 
după ce a fost autorizat, pe întreg teritoriul 

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
pentru un OMG potrivit solicitării unui stat 
membru, ar trebui să existe posibilitatea ca 
statul membru respectiv să adopte măsuri 
întemeiate de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-ului respectiv, 
după ce a fost autorizat, pe întreg teritoriul 
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său sau în părți ale acestuia, pe baza unor 
motive distincte de cele evaluate conform 
setului armonizat de norme ale Uniunii, și 
anume Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, impactul 
socioeconomic, coexistența și ordinea 
publică. Aceste motive pot fi invocate în 
mod individual sau în combinație, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective.

său sau în părți ale acestuia, pe baza unor 
motive distincte de cele evaluate conform 
setului armonizat de norme ale Uniunii, și 
anume Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, impactul 
socioeconomic și coexistența. Aceste 
motive pot fi invocate în mod individual 
sau în combinație, în funcție de 
circumstanțele specifice ale statului
membru, regiunii sau zonei în care se vor 
aplica măsurile respective.

Or. de

Amendamentul 99
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
pentru un OMG potrivit solicitării unui stat 
membru, ar trebui să existe posibilitatea ca 
statul membru respectiv să adopte măsuri 
întemeiate de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-ului respectiv, 
după ce a fost autorizat, pe întreg teritoriul 
său sau în părți ale acestuia, pe baza unor 
motive distincte de cele evaluate conform 
setului armonizat de norme ale Uniunii, și 
anume Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
pentru un OMG potrivit solicitării unui stat 
membru, ar trebui să existe posibilitatea ca 
statul membru respectiv să adopte măsuri 
întemeiate de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-ului respectiv, 
după ce a fost autorizat, pe întreg teritoriul 
său sau în părți ale acestuia, pe baza unor 
motive științifice stricte, distincte de cele 
evaluate conform setului armonizat de 
norme ale Uniunii, și anume 
Directiva 2001/18/CE și Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, care sunt în 
conformitate cu dreptul Uniunii.
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teritoriului, utilizarea terenurilor, 
impactul socioeconomic, coexistența și 
ordinea publică. Aceste motive pot fi 
invocate în mod individual sau în
combinație, în funcție de circumstanțele 
specifice ale statului membru, regiunii 
sau zonei în care se vor aplica măsurile 
respective.

Or. en

Amendamentul 100
Julie Girling

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
pentru un OMG potrivit solicitării unui stat 
membru, ar trebui să existe posibilitatea ca 
statul membru respectiv să adopte măsuri 
întemeiate de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-ului respectiv, 
după ce a fost autorizat, pe întreg teritoriul 
său sau în părți ale acestuia, pe baza unor 
motive distincte de cele evaluate conform 
setului armonizat de norme ale Uniunii, și 
anume Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, impactul 
socioeconomic, coexistența și ordinea 
publică. Aceste motive pot fi invocate în 
mod individual sau în combinație, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective.

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
pentru un OMG potrivit solicitării unui stat 
membru, ar trebui să existe posibilitatea ca 
statul membru respectiv să adopte măsuri 
întemeiate de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-ului respectiv, 
după ce a fost autorizat, pe întreg teritoriul 
său sau în părți ale acestuia, pe baza unor 
motive distincte de cele evaluate conform 
setului armonizat de norme ale Uniunii 
care prevăd deja proceduri care iau în 
calcul riscurile pe care le poate prezenta 
cultivarea unui anumit OMG pentru 
sănătatea publică și pentru mediu, și 
anume Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, impactul 
socioeconomic, coexistența și ordinea 
publică. Aceste motive pot fi invocate în 
mod individual sau în combinație, în 
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funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective.

Or. en

Amendamentul 101
Alojz Peterle

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare 
al notificării/cererii de acordare a 
autorizației pentru un OMG potrivit 
solicitării unui stat membru, ar trebui să 
existe posibilitatea ca statul membru 
respectiv să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv, după ce a fost 
autorizat, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive 
distincte de cele evaluate conform setului 
armonizat de norme ale Uniunii, și anume 
Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor,
impactul socioeconomic, coexistența și 
ordinea publică. Aceste motive pot fi 
invocate în mod individual sau în 
combinație, în funcție de circumstanțele 
specifice ale statului membru, regiunii sau 
zonei în care se vor aplica măsurile 
respective.

(10) Ar trebui să existe întotdeauna
posibilitatea ca un stat membru să 
acționeze în calitate de gestionar de 
riscuri și să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
unui OMG, a unor grupuri de OMG-uri 
definite în funcție de cultură sau de 
anumite caracteristici ori a tuturor OMG-
urilor, după ce au fost autorizate, pe 
întreg teritoriul său sau în părți ale 
acestuia, pe baza unor motive legate de 
interesul public, care sunt în conformitate 
cu dreptul Uniunii. Aceste motive pot fi 
legate de obiective de politică de mediu sau 
agricolă sau de alți factori legitimi, cum ar 
fi impactul socioeconomic, în cazul în care 
acești factori nu au fost abordați în cadrul 
procedurii armonizate prevăzute în 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
cazul persistenței incertitudinii științifice.
Măsurile respective ar trebui justificate în 
mod corespunzător în temeiul unor motive 
științifice sau al unor motive legate de alți 
factori legitimi care ar putea rezulta din 
diseminarea intenționată sau din 
introducerea pe piață a OMG-urilor.
Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, în funcție de 
circumstanțele specifice ale statului 
membru, regiunii sau zonei în care se vor 
aplica măsurile respective.
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Or. en

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare definește principii și responsabilități comune, mijloacele de asigurare a 
unei baze științifice solide, măsuri și proceduri organizatorice eficiente care să stea la baza 
luării deciziilor în problemele de siguranță a produselor alimentare și hranei pentru animale. 
Regulamentul prevede o cooperare strânsă între EFSA, în calitate de actor principal în 
efectuarea evaluării riscurilor, Comisie și statele membre. Solicitanților/notificatorilor nu ar 
să le fie atribuit un rol formal în etapa de gestionare a riscurilor.

Amendamentul 102
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare 
al notificării/cererii de acordare a 
autorizației pentru un OMG potrivit 
solicitării unui stat membru, ar trebui să 
existe posibilitatea ca statul membru 
respectiv să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv, după ce a fost 
autorizat, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive 
distincte de cele evaluate conform setului 
armonizat de norme ale Uniunii, și anume
Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii.
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, 
impactul socioeconomic, coexistența și 
ordinea publică. Aceste motive pot fi 
invocate în mod individual sau în 
combinație, în funcție de circumstanțele 
specifice ale statului membru, regiunii 

(10) Statele membre, acționând în calitate 
de gestionari de riscuri, ar trebui să fie 
autorizate/să aibă 
posibilitatea/permisiunea să adopte măsuri 
de restricționare sau de interzicere a 
cultivării unui OMG, a unor grupuri de 
OMG-uri sau a tuturor OMG-urilor pe 
întreg teritoriul lor sau în părți ale acestuia, 
pe baza unor motive legate de mediu sau 
de alți factori legitimi, cum ar fi impactul 
socioeconomic, în cazul în care acești 
factori nu au fost abordați în cadrul 
procedurilor armonizate prevăzute în 
partea C din Directiva 2001/18/CE și de
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 sau 
legate de persistența incertitudinii 
științifice. Măsurile respective ar trebui să 
fie în conformitate cu dreptul Uniunii.
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sau zonei în care se vor aplica măsurile 
respective.

Or. en

Amendamentul 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare 
al notificării/cererii de acordare a 
autorizației pentru un OMG potrivit 
solicitării unui stat membru, ar trebui să 
existe posibilitatea ca statul membru 
respectiv să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv, după ce a fost 
autorizat, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive 
distincte de cele evaluate conform setului 
armonizat de norme ale Uniunii, și anume 
Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, impactul 
socioeconomic, coexistența și ordinea 
publică. Aceste motive pot fi invocate în 
mod individual sau în combinație, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective.

(10) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul alege să nu 
utilizeze posibilitatea de a solicita 
restricționarea domeniului geografic de 
aplicare al unui anumit OMG, statul 
membru respectiv ar trebui să transmită 
Comisiei măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv pe întreg teritoriul său 
sau în părți ale acestuia, pe baza motivelor 
enumerate la articolul 26b alineatul (3) 
din prezenta directivă, care sunt în 
conformitate cu dreptul Uniunii. Aceste 
motive pot fi legate de obiective de politică 
de mediu sau agricolă sau de alte motive 
imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, impactul 
socioeconomic, coexistența și ordinea 
publică. Aceste motive pot fi invocate în 
mod individual sau în combinație, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective.

Or. en
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Amendamentul 104
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare 
al notificării/cererii de acordare a 
autorizației pentru un OMG potrivit 
solicitării unui stat membru, ar trebui să 
existe posibilitatea ca statul membru 
respectiv să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv, după ce a fost 
autorizat, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive 
distincte de cele evaluate conform setului 
armonizat de norme ale Uniunii, și anume 
Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, 
impactul socioeconomic, coexistența și 
ordinea publică. Aceste motive pot fi 
invocate în mod individual sau în 
combinație, în funcție de circumstanțele 
specifice ale statului membru, regiunii sau 
zonei în care se vor aplica măsurile 
respective.

(10) În plus, ar trebui să existe posibilitatea 
ca statul membru respectiv să acționeze în 
calitate de gestionar de riscuri și să adopte 
măsuri întemeiate de restricționare sau de 
interzicere a cultivării unui OMG, a unor 
grupuri de OMG-uri definite în funcție de 
cultură sau de anumite caracteristici ori a 
tuturor OMG-urilor, după ce au fost 
autorizate, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive 
legate de interesul public, distincte de cele 
evaluate conform setului armonizat de 
norme ale Uniunii, și anume 
Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alți
factori legitimi, cum ar fi impactul 
socioeconomic, în cazul în care acești 
factori nu au fost abordați în cadrul 
procedurii armonizate prevăzute în 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
cazul persistenței incertitudinii științifice.
Măsurile respective ar trebui justificate în 
mod corespunzător în temeiul unor motive 
științifice sau al unor motive legate de alți 
factori legitimi care ar putea rezulta din 
diseminarea intenționată sau din 
introducerea pe piață a OMG-urilor.
Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, în funcție de 
circumstanțele specifice ale statului 
membru, regiunii sau zonei în care se vor 
aplica măsurile respective.

Or. en
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Amendamentul 105
Paul Brannen

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
pentru un OMG potrivit solicitării unui stat 
membru, ar trebui să existe posibilitatea ca 
statul membru respectiv să adopte măsuri 
întemeiate de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-ului respectiv, 
după ce a fost autorizat, pe întreg teritoriul 
său sau în părți ale acestuia, pe baza unor 
motive distincte de cele evaluate conform 
setului armonizat de norme ale Uniunii, și 
anume Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, impactul 
socioeconomic, coexistența și ordinea 
publică. Aceste motive pot fi invocate în 
mod individual sau în combinație, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective.

(10) În plus, și numai în cazul în care
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
pentru un OMG potrivit solicitării unui stat 
membru, ar trebui să existe posibilitatea ca 
statul membru respectiv să adopte măsuri 
întemeiate de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-ului respectiv, 
după ce a fost autorizat, pe întreg teritoriul 
său sau în părți ale acestuia, pe baza unor 
motive distincte de cele evaluate conform 
setului armonizat de norme ale Uniunii, și 
anume Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă care au la 
bază dovezi empirice sau de alte motive 
imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, impactul 
socioeconomic, coexistența și ordinea 
publică. Aceste motive pot fi invocate în 
mod individual sau în combinație, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective.

Or. en

Justificare

Consecință a amendamentului la articolul 26b alineatul (3).

Amendamentul 106
Valentinas Mazuronis
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Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației pentru un OMG potrivit 
solicitării unui stat membru, ar trebui să 
existe posibilitatea ca statul membru 
respectiv să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv, după ce a fost 
autorizat, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive 
distincte de cele evaluate conform setului 
armonizat de norme ale Uniunii, și anume 
Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor,
impactul socioeconomic, coexistența și
ordinea publică. Aceste motive pot fi 
invocate în mod individual sau în 
combinație, în funcție de circumstanțele 
specifice ale statului membru, regiunii sau 
zonei în care se vor aplica măsurile 
respective.

(10) Fără a aduce atingere posibilității ca 
un stat membru să solicite adaptarea 
domeniului geografic de aplicare a 
notificării/cererii, ar trebui să existe 
întotdeauna posibilitatea ca un stat
membru să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
unui OMG, a unor grupuri de OMG-uri 
definite în funcție de cultură sau de 
anumite caracteristici ori a tuturor OMG-
urilor, după ce au fost autorizate, pe întreg 
teritoriul său sau în părți ale acestuia, pe 
baza unor motive legate de interesul 
public, care sunt în conformitate cu dreptul 
Uniunii. Aceste motive pot fi legate de 
obiective de politică de mediu sau agricolă 
sau de alți factori legitimi, cum ar fi 
impactul socioeconomic, în cazul în care 
acești factori nu au fost abordați în cadrul 
procedurii armonizate prevăzute în 
partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
cazul persistenței incertitudinii științifice. 
Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, în funcție de 
circumstanțele specifice ale statului 
membru, regiunii sau zonei în care se vor 
aplica măsurile respective.

Or. en

Amendamentul 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 

(10) Fără să aducă atingere posibilității 
ca un stat membru să solicite adaptarea 
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adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației pentru un OMG potrivit 
solicitării unui stat membru, ar trebui să 
existe posibilitatea ca statul membru 
respectiv să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv, după ce a fost 
autorizat, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive 
distincte de cele evaluate conform setului 
armonizat de norme ale Uniunii, și anume 
Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii. 
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, 
impactul socioeconomic, coexistența și 
ordinea publică. Aceste motive pot fi 
invocate în mod individual sau în 
combinație, în funcție de circumstanțele 
specifice ale statului membru, regiunii sau 
zonei în care se vor aplica măsurile 
respective.

domeniului geografic de aplicare a 
notificării/cererii, ar trebui să existe
întotdeauna posibilitatea ca un stat
membru să acționeze în calitate de 
gestionar de riscuri și să adopte măsuri 
întemeiate de restricționare sau de 
interzicere a cultivării unui OMG sau a 
unui grup de OMG-uri definite în funcție 
de cultură sau de anumite caracteristici 
sau a tuturor OMG-urilor, după ce au fost 
autorizate, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive de 
interes public, care sunt în conformitate cu 
dreptul Uniunii. Aceste motive pot fi legate 
de obiective de politică de mediu sau 
agricolă sau de alți factori legitimi, cum ar 
fi consecințele socioeconomice, în cazul 
în care acești factori nu au fost abordați 
în cadrul procedurii armonizate prevăzute 
în partea C din Directiva 2001/18/CE sau 
în cazul persistenței incertitudinii 
științifice. Aceste măsuri ar trebui 
justificate în mod corespunzător pe baza 
unor motive științifice sau a unor motive 
legate de factori de natură sanitară, 
economică, socială și etică, care ar putea 
rezulta din diseminarea intenționată sau 
din introducerea pe piață a OMG-urilor. 
Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, în funcție de 
circumstanțele specifice ale statului 
membru, regiunii sau zonei în care se vor 
aplica măsurile respective.

Or. it

Amendamentul 108
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 

(10) Un stat membru ar trebui să aibă
posibilitatea să adopte măsuri de 
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adapteze domeniul geografic de aplicare 
al notificării/cererii de acordare a 
autorizației pentru un OMG potrivit 
solicitării unui stat membru, ar trebui să 
existe posibilitatea ca statul membru 
respectiv să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv, după ce a fost 
autorizat, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive 
distincte de cele evaluate conform setului 
armonizat de norme ale Uniunii, și anume 
Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii.
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, impactul 
socioeconomic, coexistența și ordinea 
publică. Aceste motive pot fi invocate în 
mod individual sau în combinație, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii sau zonei în 
care se vor aplica măsurile respective.

restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv, după ce a fost 
autorizat, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia. Aceste măsuri, care sunt 
lăsate la libera apreciere a statelor 
membre, pot fi întemeiate pe obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau pe toate 
celelalte motive imperative, cum ar fi 
amenajarea teritoriului, utilizarea 
terenurilor, impactul socioeconomic, 
coexistența și ordinea publică.

Or. fr

Amendamentul 109
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare 
al notificării/cererii de acordare a 
autorizației pentru un OMG potrivit 
solicitării unui stat membru, ar trebui să 

(10) Statele membre ar trebui să aibă
întotdeauna posibilitatea să acționeze în 
calitate de gestionari de riscuri și să
adopte măsuri întemeiate de restricționare 
sau de interzicere a cultivării unui OMG, a 
unor grupuri de OMG-uri definite în 



PE539.851v01-00 64/124 AM\1037402RO.doc

RO

existe posibilitatea ca statul membru 
respectiv să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv, după ce a fost 
autorizat, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive 
distincte de cele evaluate conform setului 
armonizat de norme ale Uniunii, și anume 
Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care 
sunt în conformitate cu dreptul Uniunii.
Aceste motive pot fi legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alte 
motive imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, 
impactul socioeconomic, coexistența și 
ordinea publică. Aceste motive pot fi 
invocate în mod individual sau în 
combinație, în funcție de circumstanțele 
specifice ale statului membru, regiunii 
sau zonei în care se vor aplica măsurile 
respective.

funcție de cultură sau de anumite 
caracteristici ori a tuturor OMG-urilor pe 
întreg teritoriul lor sau în părți ale acestuia, 
pe baza unor motive legate de obiective de 
politică de mediu sau agricolă sau de alți 
factori legitimi, care ar putea rezulta din 
diseminarea deliberată sau din 
introducerea pe piață a OMG-urilor, cum 
ar fi impactul socioeconomic, coexistența 
sau persistența incertitudinii științifice. 
Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație.

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 11 din proiectul de recomandare, însă se elimină trimiterea la 
„etapa I” și se consolidează exemplele furnizate. În proiectul său de propunere, chiar și 
Comisia a permis guvernelor să interzică anumite OMG-uri sau toate OMG-urile. Consiliul 
nu a urmat nici poziția Comisiei și nici poziția Parlamentului în primă lectură. 

Amendamentul 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Poziția Consiliului
Considerentul 10 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(10a) Ținând cont de faptul că cel mai 
recent studiu care abordează și analizează 
impactul utilizării acestor produse asupra 
siguranței și sănătății umane datează este 
din anul 2001 și că cele mai recente studii 
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referitoare la impactul lor socioeconomic 
și la efectele asupra sănătății animale 
datează din 2011/2012, ar trebui 
încurajate și sprijinite noi studii privind 
impactul acestor produse asupra sănătății 
umane și animale; 

Or. pt

Amendamentul 111
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Considerentul 11

Poziția Consiliului Amendamentul

(11) Nivelul de protecție a sănătății umane 
sau animale și a mediului aplicat în Uniune 
permite o evaluare științifică uniformă în 
întreaga Uniune, iar prezenta directivă nu 
ar trebui să modifice această situație. De 
aceea, pentru a evita orice interferențe cu 
atribuțiile acordate evaluatorilor și 
gestionarilor de riscuri în temeiul 
Directivei 2001/18/CE și al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, un 
stat membru ar trebui să recurgă doar la 
motive legate de obiectivele de politică de 
mediu care nu intră în conflict cu 
evaluarea riscurilor pentru sănătate și 
pentru mediu care sunt evaluate în 
contextul procedurilor de autorizare 
prevăzute în Directiva 2001/18/CE și în 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cum ar 
fi menținerea anumitor caracteristici 
naturale și ale peisajului, a anumitor 
habitate și ecosisteme, precum și a 
serviciilor și funcțiilor ecosistemice 
specifice.

(11) Un stat membru nu poate să se 
îndepărteze de nivelul de protecție a 
sănătății umane sau animale și a mediului 
aplicat în Uniune, iar acest principiu ar 
trebui menținut. De aceea, pentru a evita 
orice interferențe cu atribuțiile acordate 
evaluatorilor și gestionarilor de riscuri în 
temeiul Directivei 2001/18/CE și al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, un 
stat membru ar trebui să recurgă doar la 
motive legate de impactul asupra mediului
care sunt complementare cu evaluarea 
riscurilor pentru sănătate și pentru mediu 
care sunt evaluate în contextul procedurilor 
de autorizare prevăzute în 
Directiva 2001/18/CE și în Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003.

Or. en

Amendamentul 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Poziția Consiliului
Considerentul 11

Poziția Consiliului Amendamentul

(11) Nivelul de protecție a sănătății umane 
sau animale și a mediului aplicat în Uniune 
permite o evaluare științifică uniformă în 
întreaga Uniune, iar prezenta directivă nu 
ar trebui să modifice această situație. De 
aceea, pentru a evita orice interferențe cu 
atribuțiile acordate evaluatorilor și 
gestionarilor de riscuri în temeiul 
Directivei 2001/18/CE și al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, un 
stat membru ar trebui să recurgă doar la 
motive legate de obiectivele de politică de 
mediu care nu intră în conflict cu 
evaluarea riscurilor pentru sănătate și 
pentru mediu care sunt evaluate în 
contextul procedurilor de autorizare 
prevăzute în Directiva 2001/18/CE și în 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 , cum ar 
fi menținerea anumitor caracteristici 
naturale și ale peisajului, a anumitor 
habitate și ecosisteme, precum și a 
serviciilor și funcțiilor ecosistemice 
specifice.

(11) Un stat membru nu poate deroga de 
la nivelul de protecție a sănătății umane 
sau animale și a mediului aplicat în 
Uniune, iar acest principiu ar trebui să fie 
menținut. De aceea, pentru a evita orice 
interferențe cu atribuțiile acordate 
evaluatorilor și gestionarilor de riscuri în 
temeiul Directivei 2001/18/CE și al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, un 
stat membru ar trebui să recurgă doar la 
motive prin care sunt respectate
obiectivele de politică de mediu 
complementare cu evaluarea riscurilor 
pentru sănătate și pentru mediu care sunt 
evaluate în contextul procedurilor de 
autorizare prevăzute în Directiva 
2001/18/CE și în Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003.

Or. it

Amendamentul 113
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 11

Poziția Consiliului Amendamentul

(11) Nivelul de protecție a sănătății umane 
sau animale și a mediului aplicat în 
Uniune permite o evaluare științifică 
uniformă în întreaga Uniune, iar prezenta 
directivă nu ar trebui să modifice această 
situație. De aceea, pentru a evita orice 

(11) Uniunea Europeană trebuie să 
garanteze un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane sau animale și a mediului 
prin intermediul unei evaluări științifice 
uniforme, serioase, cu adevărat 
independente și de calitate, în întreaga 
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interferențe cu atribuțiile acordate 
evaluatorilor și gestionarilor de riscuri în 
temeiul Directivei 2001/18/CE și al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, un 
stat membru ar trebui să recurgă doar la 
motive legate de obiectivele de politică de 
mediu care nu intră în conflict cu 
evaluarea riscurilor pentru sănătate și 
pentru mediu care sunt evaluate în 
contextul procedurilor de autorizare 
prevăzute în Directiva 2001/18/CE și în 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cum ar 
fi menținerea anumitor caracteristici 
naturale și ale peisajului, a anumitor 
habitate și ecosisteme, precum și a 
serviciilor și funcțiilor ecosistemice 
specifice.

Uniune, iar prezenta directivă nu ar trebui 
să modifice această situație. De aceea, 
pentru a evita orice interferențe cu 
atribuțiile acordate evaluatorilor și 
gestionarilor de riscuri în temeiul 
Directivei 2001/18/CE și al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, un 
stat membru ar trebui să recurgă doar la 
motive legate de obiectivele de politică de 
mediu complementare cu evaluarea 
riscurilor pentru sănătate și pentru mediu 
care sunt evaluate în contextul procedurilor 
de autorizare prevăzute în 
Directiva 2001/18/CE și în Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, cum ar fi menținerea 
anumitor caracteristici naturale și ale 
peisajului, a anumitor habitate și 
ecosisteme, precum și a serviciilor și 
funcțiilor ecosistemice specifice.

Or. fr

Amendamentul 114
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 11 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(11a) Statelor membre ar trebui să li se 
permită să își întemeieze măsurile 
respective, de asemenea, pe motive legate 
de impactul socioeconomic. Acestea pot 
cuprinde motive cum ar fi 
impracticabilitatea sau costurile ridicate 
ale măsurilor de coexistență sau 
imposibilitatea punerii în aplicare a 
măsurilor de coexistență din cauza unor 
condiții geografice specifice, cum ar fi 
prezența unor insule mici sau a unor zone 
montane, necesitatea de a proteja 
diversitatea producției agricole sau
necesitatea de a asigura puritatea 



PE539.851v01-00 68/124 AM\1037402RO.doc

RO

semințelor.

Or. en

Justificare

Se bazează pe amendamentul 14 depus de raportoare. Se adaugă teza introductivă.

Amendamentul 115
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Considerentul 11 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(11a) Statelor membre ar trebui să li se 
permită să își întemeieze măsurile care 
restricționează sau interzic cultivarea 
unui OMG, a unor grupuri de OMG-uri 
definite în funcție de cultură sau de 
anumite caracteristici ori a tuturor OMG-
urilor pe motive justificate în mod 
corespunzător legate de impactul asupra
mediului. Aceste motive pot cuprinde: 
prevenirea dezvoltării rezistenței la 
pesticide a buruienilor și dăunătorilor; 
caracterul invaziv sau persistența unui soi 
modificat genetic sau posibilitatea 
încrucișării cu plantele cultivate sau cu 
cele sălbatice; prevenirea impactului 
negativ asupra mediului local provocat de 
schimbările în domeniul practicilor 
agricole legate de cultivarea OMG-urilor; 
menținerea și dezvoltarea unor practici 
agricole care îmbină mai bine producția 
cu sustenabilitatea ecosistemelor;
menținerea biodiversității locale, inclusiv 
anumite habitate și ecosisteme, sau a 
anumitor caracteristici naturale și ale 
peisajului; absența sau insuficiența 
datelor adecvate privind efectele adverse 
potențiale de diseminare a OMG-urilor 
asupra teritoriului sau a biodiversității 
statului membru.
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Or. en

Amendamentul 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Considerentul 11 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(11a) Statelor membre ar trebui să li se 
permită să își întemeieze măsurile de 
restricționare sau interzicere a cultivării 
OMG-urilor pe motive justificate 
corespunzător legate de impactul asupra 
mediului și de respectarea practicilor 
agricole tradiționale sau pe motive care 
țin de gestionarea riscurilor. Aceste 
motive pot cuprinde: prevenirea 
dezvoltării rezistenței la pesticide a 
buruienilor și dăunătorilor; caracterul 
invaziv sau persistența unui soi modificat 
genetic sau posibilitatea încrucișării cu 
plantele cultivate sau cu cele sălbatice; 
prevenirea impactului negativ asupra 
mediului local provocat de schimbările în 
domeniul practicilor agricole legate de 
cultivarea OMG-urilor; menținerea și 
dezvoltarea unor practici agricole care 
îmbină mai bine producția cu 
sustenabilitatea ecosistemelor; 
menținerea biodiversității locale, inclusiv 
a anumitor habitate și ecosisteme sau a 
anumitor caracteristici naturale și ale 
peisajului; lipsa informațiilor adecvate 
privind efectele adverse potențiale ale 
diseminării OMG-urilor asupra mediului 
la nivel local sau regional al unui stat 
membru, inclusiv asupra biodiversității.

Or. it

Amendamentul 117
Nicola Caputo
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Poziția Consiliului
Considerentul 11 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(11b) Motivele legate de impactul socio-
economic pot cuprinde impracticabilitatea 
sau costurile ridicate ale măsurilor de 
coexistență sau imposibilitatea punerii în 
aplicare a măsurilor de coexistență din 
cauza unor condiții geografice specifice.

Or. en

Amendamentul 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Considerentul 11 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(11b) Motivele legate de impactul 
socioeconomic pot cuprinde: 
impracticabilitatea sau costurile ridicate 
ale măsurilor de coexistență sau 
imposibilitatea punerii în aplicare a 
măsurilor de coexistență din cauza unor 
condiții geografice specifice, cum ar fi 
prezența unor insule mici sau a unor zone 
montane; necesitatea de a proteja 
diversitatea producției agricole; sau 
necesitatea de a asigura puritatea 
semințelor; disponibilitatea materialelor 
de înmulțire vegetativă, precum și 
păstrarea metodelor convenționale și 
biologice de producție agricolă.

Or. it

Amendamentul 119
Nicola Caputo
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Poziția Consiliului
Considerentul 11 c (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(11c) Statelor membre ar trebui să li se 
permită să își întemeieze măsurile de 
restricționare sau de interzicere a 
cultivării unui OMG, a unor grupuri de 
OMG-uri definite în funcție de cultură 
sau de anumite caracteristici ori a tuturor 
OMG-urilor și pe alte motive, care pot 
cuprinde utilizarea terenurilor, 
amenajarea teritoriului sau alți factori 
legitimi.

Or. en

Amendamentul 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Poziția Consiliului
Considerentul 11 c (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(11c) Statelor membre ar trebui să li se 
permită să își întemeieze măsurile de 
restricționare sau de interzicere a 
cultivării OMG-urilor și pe alte motive, 
care pot cuprinde utilizarea terenurilor, 
amenajarea teritoriului urban și rural sau 
alți factori legitimi cum ar fi cei legați de 
tradițiile culturale.

Or. it

Amendamentul 121
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 12



PE539.851v01-00 72/124 AM\1037402RO.doc

RO

Poziția Consiliului Amendamentul

(12) Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a-și 
întemeia deciziile pe care le adoptă în 
temeiul Directivei 2001/18/CE pe motive 
referitoare la impactul socioeconomic care 
ar putea decurge din cultivarea unui OMG 
pe teritoriul statului membru în cauză. Deși 
măsurile de coexistență au fost abordate 
în recomandarea Comisiei din 
13 iulie 20101, ar trebui să existe, de 
asemenea, posibilitatea ca statele membre 
să adopte măsuri de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-urilor 
autorizate pe întreg teritoriul lor sau în 
părți ale acestora în temeiul prezentei 
directive. Aceste motive pot fi legate de 
impracticabilitatea sau de imposibilitatea 
de a pune în aplicare măsuri de coexistență, 
date fiind condițiile geografice specifice, 
de necesitatea de a evita prezența OMG-
urilor în alte produse, cum ar fi anumite 
produse sau produsele specifice, de nevoia 
de a proteja diversitatea producției agricole 
sau de nevoia de a asigura puritatea 
semințelor și a materialului săditor. Mai 
mult, în conformitate cu solicitarea care 
figurează în concluziile Consiliului din 
5 decembrie 2008 privind organismele 
modificate genetic, Comisia a înaintat 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport în legătură cu implicațiile 
socioeconomice ale cultivării OMG-urilor. 
Rezultatele raportului respectiv pot oferi 
informații valoroase pentru statele membre 
care au în vedere luarea unor decizii în 
temeiul prezentei directive.

(12) Deciziile statelor membre de a 
restricționa sau a interzice cultivarea 
OMG-urilor pe teritoriile lor ar trebui, de 
asemenea, să poată fi întemeiate pe motive 
referitoare la impactul socioeconomic care 
ar putea decurge din cultivarea unui OMG 
pe teritoriul statului membru în cauză.
Aceste motive pot fi legate, în special, de 
impracticabilitatea sau de imposibilitatea 
de a pune în aplicare măsuri de coexistență, 
date fiind condițiile geografice specifice, 
de necesitatea de a evita prezența OMG-
urilor în alte produse, cum ar fi anumite 
produse sau produsele specifice, de nevoia 
de a proteja diversitatea producției agricole 
sau de nevoia de a asigura puritatea 
semințelor și a materialului săditor. Mai 
mult, în conformitate cu solicitarea care 
figurează în concluziile Consiliului din 
5 decembrie 2008 privind organismele 
modificate genetic, Comisia a înaintat 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport în legătură cu implicațiile 
socioeconomice ale cultivării OMG-urilor. 
Rezultatele raportului respectiv pot oferi 
informații valoroase pentru statele membre 
care au în vedere luarea unor decizii în 
temeiul prezentei directive.

__________________
1Recomandarea Comisiei din 
13 iulie 2010 privind orientările pentru 
elaborarea măsurilor naționale de 
coexistență pentru evitarea prezenței 
accidentale a OMG-urilor în culturile 
convenționale și ecologice (JO C 200, 
22.7.2010, p. 1).
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Or. fr

Amendamentul 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Considerentul 12

Poziția Consiliului Amendamentul

(12) Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a-și 
întemeia deciziile pe care le adoptă în 
temeiul Directivei 2001/18/CE pe motive 
referitoare la impactul socioeconomic care 
ar putea decurge din cultivarea unui OMG 
pe teritoriul statului membru în cauză. Deși 
măsurile de coexistență au fost abordate 
în recomandarea Comisiei din 13 iulie 
20101, ar trebui să existe, de asemenea, 
posibilitatea ca statele membre să adopte 
măsuri de restricționare sau de interzicere 
a cultivării OMG-urilor autorizate pe 
întreg teritoriul lor sau în părți ale 
acestora în temeiul prezentei directive.
Aceste motive pot fi legate de 
impracticabilitatea sau de imposibilitatea 
de a pune în aplicare măsuri de 
coexistență, date fiind condițiile 
geografice specifice, de necesitatea de a 
evita prezența OMG-urilor în alte produse, 
cum ar fi anumite produse sau produsele 
specifice, de nevoia de a proteja 
diversitatea producției agricole sau de 
nevoia de a asigura puritatea semințelor și 
a materialului săditor. Mai mult, în 
conformitate cu solicitarea care figurează 
în concluziile Consiliului din 5 decembrie 
2008 privind organismele modificate 
genetic, Comisia a înaintat Parlamentului 
European și Consiliului un raport în 
legătură cu implicațiile socioeconomice ale 
cultivării OMG-urilor. Rezultatele 
raportului respectiv pot oferi informații 
valoroase pentru statele membre care au în 
vedere luarea unor decizii în temeiul 

(12) Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a-și 
întemeia deciziile pe care le adoptă în 
temeiul Directivei 2001/18/CE pe motive 
referitoare la impactul socioeconomic care 
ar putea decurge din cultivarea unui OMG 
pe teritoriul statului membru în cauză. 
Aceste motive pot fi legate de necesitatea 
sau de dorința de a evita prezența OMG-
urilor în alte produse, cum ar fi anumite 
produse sau produsele specifice, de nevoia 
de a proteja diversitatea producției agricole 
sau de nevoia de a asigura puritatea 
semințelor și a materialului săditor. Mai 
mult, în conformitate cu solicitarea care 
figurează în concluziile Consiliului din 
5 decembrie 2008 privind organismele 
modificate genetic, Comisia a înaintat 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport în legătură cu implicațiile 
socioeconomice ale cultivării OMG-urilor. 
Rezultatele raportului respectiv pot oferi 
informații valoroase pentru statele membre 
care au în vedere luarea unor decizii în 
temeiul prezentei directive.
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prezentei directive.

__________________
1 Recomandarea Comisiei din 13 iulie 
2010 privind orientările pentru elaborarea 
măsurilor naționale de coexistență pentru 
evitarea prezenței accidentale a OMG-
urilor în culturile convenționale și 
ecologice (JO C 200, 22.7.2010, p. 1).

Or. en

Amendamentul 123
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 12 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(12a) În plus, statele membre ar trebui să 
coopereze între ele pentru a crea „zone 
tampon” adecvate între zonele în care nu 
sunt cultivate OMG-uri și zonele în care 
sunt cultivate OMG-uri, pentru a evita 
consecințele nedorite ale contaminării 
transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 124
Lorenzo Fontana

Poziția Consiliului
Considerentul 13

Poziția Consiliului Amendamentul

(13) Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 
temeiul prezentei directive ar trebui să se 
refere la cultivare, și nu la libera circulație 
și la importul de semințe și de material 
săditor modificate genetic, ca produse în 

(13) Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 
temeiul prezentei directive ar trebui să se 
refere la cultivare și pot include, la
alegerea statului membru, libera circulație 
și la importul de semințe și de material 
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sine sau componente ale altor produse, 
precum și de produse din recoltele acestora 
și, în plus, ar trebui să fie conforme cu 
tratatele, în special în ceea ce privește 
principiul nediscriminării între produsele 
naționale și cele non-naționale, principiul 
proporționalității și articolul 34, articolul 
36, precum și articolul 216 alineatul (2) 
din TFUE.

săditor modificate genetic, ca produse în 
sine sau componente ale altor produse, 
precum și de produse din recoltele 
acestora.

Or. it

Amendamentul 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Poziția Consiliului
Considerentul 13

Poziția Consiliului Amendamentul

(13) Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 
temeiul prezentei directive ar trebui să se 
refere la cultivare, și nu la libera circulație 
și la importul de semințe și de material 
săditor modificate genetic, ca produse în 
sine sau componente ale altor produse, 
precum și de produse din recoltele acestora 
și, în plus, ar trebui să fie conforme cu 
tratatele, în special în ceea ce privește 
principiul nediscriminării între produsele 
naționale și cele non-naționale, principiul 
proporționalității și articolul 34, 
articolul 36, precum și articolul 216 
alineatul (2) din TFUE.

(13) Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 
temeiul prezentei directive ar trebui să se 
refere la cultivare, la circulație și la
importul de semințe și de material săditor 
modificate genetic, ca produse în sine sau 
componente ale altor produse, precum și de 
produse din recoltele acestora și, în plus, ar 
trebui să fie conforme cu tratatele, în 
special în ceea ce privește principiul 
proporționalității și articolul 34, 
articolul 36, precum și articolul 216 
alineatul (2) din TFUE.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiul precauției, statele membre trebuie să poată refuza introducerea 
pe piață a OMG-urilor și, prin urmare, importurile de OMG-uri. Siguranța consumatorilor 
trebuie să prevaleze asupra intereselor industriilor agroalimentare.
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Amendamentul 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Poziția Consiliului
Considerentul 13

Poziția Consiliului Amendamentul

Restricțiile sau interdicțiile adoptate în 
temeiul prezentei directive ar trebui să se 
refere la cultivare, și nu la libera circulație 
și la importul de semințe și de material 
săditor modificate genetic, ca produse în 
sine sau componente ale altor produse, 
precum și de produse din recoltele acestora 
și, în plus, ar trebui să fie conforme cu 
tratatele, în special în ceea ce privește 
principiul nediscriminării între produsele 
naționale și cele non-naționale, principiul 
proporționalității și articolul 34, 
articolul 36, precum și articolul 216 
alineatul (2) din TFUE.

(13) Restricțiile sau interdicțiile adoptate 
de statele membre ar trebui să se refere la 
cultivare, la libera circulație și la importul 
de semințe și de material săditor modificate 
genetic, ca produse în sine sau componente 
ale altor produse, precum și de produse din 
recoltele acestora și ar trebui să fie 
conforme cu tratatele, în special în ceea ce 
privește principiul nediscriminării între 
produsele naționale și cele non-naționale, 
principiul proporționalității și articolul 34, 
articolul 36, precum și articolul 216 
alineatul (2) din TFUE.

Or. fr

Amendamentul 127
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Considerentul 14

Poziția Consiliului Amendamentul

(14) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri de examinare 
și informare la nivelul Uniunii. Având în 
vedere nivelul de examinare și de 
informare al Uniunii, nu este necesar să se 
prevadă, în plus, aplicarea 
Directivei 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1. Statele membre 
pot restricționa sau interzice cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia începând cu data intrării în 
vigoare a autorizației Uniunii și nu mai 

(14) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri de examinare 
și informare la nivelul Uniunii. Având în 
vedere nivelul de examinare și de 
informare al Uniunii, nu este necesar să se 
prevadă, în plus, aplicarea 
Directivei 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1. Statele membre 
pot restricționa sau interzice cultivarea 
unui OMG, a unor grupuri de OMG-uri 
definite în funcție de cultură sau de 
anumite caracteristici ori a tuturor OMG-
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târziu de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, cu condiția 
să se fi scurs perioada de așteptare stabilită 
în timpul căreia i s-a acordat Comisiei 
posibilitatea de a formula observații cu 
privire la măsurile propuse.

urilor pe întreg teritoriul lor sau în părți ale 
acestuia începând cu data intrării în vigoare 
a autorizației Uniunii și pe toată durata de 
valabilitate a aprobării/autorizației, cu 
condiția să se fi scurs perioada de așteptare 
stabilită în timpul căreia i s-a acordat 
Comisiei posibilitatea de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse.

__________________ __________________
1 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).

1 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 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Considerentul 14

Poziția Consiliului Amendamentul

(14) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri de examinare 
și informare la nivelul Uniunii. Având în 
vedere nivelul de examinare și de 
informare al Uniunii, nu este necesar să se 
prevadă, în plus, aplicarea 
Directivei 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1. Statele membre 
pot restricționa sau interzice cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia începând cu data intrării în 
vigoare a autorizației Uniunii și nu mai 
târziu de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, cu condiția 
să se fi scurs perioada de așteptare stabilită 
în timpul căreia i s-a acordat Comisiei 
posibilitatea de a formula observații cu 

(14) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri de examinare 
și informare la nivelul Uniunii. Având în 
vedere nivelul de examinare și de 
informare al Uniunii, nu este necesar să se 
prevadă, în plus, aplicarea 
Directivei 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1. Statele membre 
pot restricționa sau interzice cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia începând înainte de data 
intrării în vigoare a autorizației Uniunii și 
pe toată durata de valabilitate a 
aprobării/autorizației, cu condiția să se fi 
scurs perioada de așteptare stabilită în 
timpul căreia i s-a acordat Comisiei 
posibilitatea de a formula observații cu 
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privire la măsurile propuse. privire la măsurile propuse. Prin urmare, 
statul membru respectiv ar trebui să îi 
transmită Comisiei măsurile propuse cu 
cel puțin 75 de zile înainte de eliberarea 
autorizației, pentru a-i oferi Comisiei 
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 potrivit observațiilor Comisiei.

__________________ __________________
1 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).

1 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. it

Amendamentul 129
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 14

Poziția Consiliului Amendamentul

(14) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri de examinare 
și informare la nivelul Uniunii. Având în 
vedere nivelul de examinare și de 
informare al Uniunii, nu este necesar să 
se prevadă, în plus, aplicarea
Directivei 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1. Statele membre 
pot restricționa sau interzice cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 

(14) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri de informare 
la nivelul Uniunii în conformitate cu 
Directiva 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1. Statele membre 
pot restricționa sau interzice cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia, fără constrângeri de timp sau 
de durată.
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ale acestuia începând cu data intrării în 
vigoare a autorizației Uniunii și nu mai 
târziu de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, cu condiția 
să se fi scurs perioada de așteptare 
stabilită în timpul căreia i s-a acordat 
Comisiei posibilitatea de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse.

__________________ __________________
1 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).

1 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. fr

Amendamentul 130
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 14

Poziția Consiliului Amendamentul

(14) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri de examinare 
și informare la nivelul Uniunii. Având în 
vedere nivelul de examinare și de 
informare al Uniunii, nu este necesar să se 
prevadă, în plus, aplicarea 
Directivei 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1. Statele membre 
pot restricționa sau interzice cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia începând cu data intrării în 
vigoare a autorizației Uniunii și nu mai 
târziu de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, cu condiția 
să se fi scurs perioada de așteptare 
stabilită în timpul căreia i s-a acordat 

(14) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri de examinare 
și informare la nivelul Uniunii. Având în 
vedere nivelul de examinare și de 
informare al Uniunii, nu este necesar să se 
prevadă, în plus, aplicarea 
Directivei 98/34/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1. Statele membre 
pot restricționa sau interzice cultivarea 
tuturor OMG-urilor, a unui grup de 
OMG-uri sau a unui anumit OMG pe 
întreg teritoriul lor sau în părți ale acestuia 
începând cu data intrării în vigoare a 
autorizației Uniunii și pe toată durata de 
valabilitate a aprobării/autorizației.



PE539.851v01-00 80/124 AM\1037402RO.doc

RO

Comisiei posibilitatea de a formula 
observații cu privire la măsurile propuse.

__________________ __________________
1 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).

1 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

Justificare

Compatibil cu amendamentul 17 din proiectul de recomandare. În proiectul său de 
propunere, chiar și Comisia a permis guvernelor să interzică anumite OMG-uri sau toate 
OMG-urile. Consiliul nu a urmat nici poziția Comisiei și nici poziția Parlamentului în primă 
lectură. 

Amendamentul 131
Biljana Borzan

Poziția Consiliului
Considerentul 14 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(14a) În perioada de așteptare, 
solicitantul/titularul unei autorizații care 
ar putea fi afectat de măsurile de 
restricționare sau interzicere a cultivării 
unui OMG sau a unui grup de OMG-uri 
într-un stat membru ar trebui să se abțină 
de la desfășurarea tuturor activităților 
legate de cultivarea OMG-ului sau a 
grupului respectiv de OMG-uri în acel 
stat membru.

Or. en
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Amendamentul 132
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 15

Poziția Consiliului Amendamentul

(15) Deciziile de a restricționa sau de a 
interzice cultivarea de OMG-uri de către 
statele membre pe întreg teritoriul lor sau 
în părți ale acestuia nu ar trebui să 
împiedice desfășurarea cercetărilor în 
domeniul biotehnologiei cu condiția 
respectării tuturor măsurilor de securitate 
necesare atunci când se realizează astfel de 
cercetări.

(15) Deciziile de a restricționa sau de a 
interzice cultivarea de OMG-uri de către 
statele membre pe întreg teritoriul lor sau 
în părți ale acestuia nu ar trebui să 
împiedice desfășurarea cercetărilor în 
domeniul biotehnologiei cu condiția 
respectării tuturor măsurilor de securitate 
necesare atunci când se realizează astfel de 
cercetări. În plus, Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța Alimentară și statele 
membre ar trebui să vizeze crearea unei 
rețele extinse de organizații științifice care 
să reprezinte toate disciplinele, inclusiv pe 
cele legate de aspectele de mediu, și ar 
trebui să coopereze pentru a identifica din 
timp orice sursă posibilă de divergențe 
între opiniile științifice pentru a rezolva 
sau clarifica problemele științifice 
divergente. Comisia și statele membre ar 
trebui să garanteze resursele necesare 
pentru cercetarea independentă privind 
riscurile rezultate din diseminarea 
deliberată sau din introducerea pe piață a 
OMG-urilor și ar trebui, de asemenea, să 
garanteze că respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală nu împiedică 
cercetătorii să aibă acces la toate 
materialele relevante.

Or. en

Justificare

Text preluat din poziția PE în primă lectură care trebuie considerată ca fiind o completare la 
amendamentul 18 din proiectul de recomandare. Cooperarea în domeniul cercetării este o 
condiție necesară pentru efectuarea unei evaluări decente a riscurilor.
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Amendamentul 133
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 15

Poziția Consiliului Amendamentul

(15) Deciziile de a restricționa sau de a 
interzice cultivarea de OMG-uri de către 
statele membre pe întreg teritoriul lor sau 
în părți ale acestuia nu ar trebui să 
împiedice desfășurarea cercetărilor în 
domeniul biotehnologiei cu condiția 
respectării tuturor măsurilor de securitate 
necesare atunci când se realizează astfel de 
cercetări.

(15) Deciziile de a restricționa sau de a 
interzice cultivarea de OMG-uri de către 
statele membre pe întreg teritoriul lor sau 
în părți ale acestuia nu ar trebui să 
împiedice desfășurarea cercetărilor în 
domeniul biotehnologiei cu condiția 
respectării tuturor măsurilor de securitate 
necesare privind sănătatea umană sau 
animală și protecția mediului, atunci când 
se realizează astfel de cercetări.

Or. fr

Amendamentul 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Considerentul 15

Poziția Consiliului Amendamentul

(15) Deciziile de a restricționa sau de a 
interzice cultivarea de OMG-uri de către 
statele membre pe întreg teritoriul lor sau 
în părți ale acestuia nu ar trebui să 
împiedice desfășurarea cercetărilor în 
domeniul biotehnologiei cu condiția 
respectării tuturor măsurilor de securitate 
necesare atunci când se realizează astfel de 
cercetări.

(15) Deciziile de a restricționa sau de a 
interzice cultivarea de OMG-uri de către 
statele membre pe întreg teritoriul lor sau 
în părți ale acestuia nu ar trebui să 
împiedice desfășurarea cercetărilor în 
domeniul biotehnologiei cu condiția 
respectării tuturor măsurilor de securitate 
necesare atunci când se realizează astfel de
cercetări și cu condiția ca activitatea 
desfășurată să nu submineze respectarea 
motivelor pentru care a fost introdusă 
interdicția.

Or. en
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Amendamentul 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Considerentul 15 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(15a) Având în vedere importanța 
dovezilor științifice pentru luarea 
deciziilor cu privire la aprobarea sau 
interzicerea OMG-urilor, autoritatea și 
statele membre ar trebui să facă uz de 
activitatea instituțiilor acreditate de 
cercetare publice și private, pentru a 
garanta o informare constantă și o 
publicare exactă a rezultatelor 
cercetărilor referitoare la riscul privind 
prezența accidentală a OMG-urilor, 
contaminarea cu acestea sau pericolul 
pentru mediu sau sănătatea umană 
prezentat de acestea, respectiv dovezile în 
acest sens.

Or. it

Amendamentul 136
Julie Girling

Poziția Consiliului
Considerentul 16

Poziția Consiliului Amendamentul

(16) Atunci când circumstanțe noi și 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG și în orice 
caz nu mai devreme de doi ani de la data la 
care se acordă aprobarea/autorizația, un 
stat membru ar trebui să poată solicita, prin 
intermediul Comisiei, titularului 
aprobării/autorizației să adapteze domeniul 
geografic de aplicare al acesteia. În cazul 
în care titularul aprobării/autorizației nu își 
dă acordul în mod explicit sau tacit, statul 

(16) Atunci când circumstanțe noi și 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG și în orice 
caz nu mai devreme de cinci ani de la data 
la care se acordă aprobarea/autorizația, un 
stat membru ar trebui să poată solicita, prin 
intermediul Comisiei, titularului 
aprobării/autorizației să adapteze domeniul 
geografic de aplicare al acesteia. În cazul 
în care titularul aprobării/autorizației nu își 
dă acordul în mod explicit sau tacit, statul 
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membru ar trebui să aibă posibilitatea de a 
adopta măsuri întemeiate de restricționare 
sau de interzicere a cultivării OMG-ului 
respectiv. Statul membru în cauză ar trebui 
să îi transmită Comisiei un proiect de astfel 
de măsuri cu cel puțin 75 de zile înainte de 
adoptarea acestora, pentru a-i oferi 
Comisiei 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.

membru ar trebui să aibă posibilitatea de a 
adopta măsuri întemeiate de restricționare 
sau de interzicere a cultivării OMG-ului 
respectiv. Statul membru în cauză ar trebui 
să îi transmită Comisiei un proiect de astfel 
de măsuri cu cel puțin 75 de zile înainte de 
adoptarea acestora, pentru a-i oferi 
Comisiei 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.

Or. en

Amendamentul 137
Paul Brannen

Poziția Consiliului
Considerentul 16

Poziția Consiliului Amendamentul

(16) Atunci când circumstanțe noi și 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG și în orice 
caz nu mai devreme de doi ani de la data la 
care se acordă aprobarea/autorizația, un 
stat membru ar trebui să poată solicita, prin 
intermediul Comisiei, titularului 
aprobării/autorizației să adapteze domeniul 
geografic de aplicare al acesteia. În cazul 
în care titularul aprobării/autorizației nu își 
dă acordul în mod explicit sau tacit, statul 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de a 
adopta măsuri întemeiate de restricționare 
sau de interzicere a cultivării OMG-ului 
respectiv. Statul membru în cauză ar trebui 
să îi transmită Comisiei un proiect de astfel 
de măsuri cu cel puțin 75 de zile înainte de 
adoptarea acestora, pentru a-i oferi 

(16) Atunci când circumstanțe noi și 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG și în orice 
caz nu mai devreme de cinci ani de la data 
la care se acordă aprobarea/autorizația, un 
stat membru ar trebui să poată solicita, prin 
intermediul Comisiei, titularului 
aprobării/autorizației să adapteze domeniul 
geografic de aplicare al acesteia. În cazul 
în care titularul aprobării/autorizației nu își 
dă acordul în mod explicit sau tacit, statul 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de a 
adopta măsuri întemeiate de restricționare 
sau de interzicere a cultivării OMG-ului 
respectiv. Statul membru în cauză ar trebui 
să îi transmită Comisiei un proiect de astfel 
de măsuri cu cel puțin 75 de zile înainte de 
adoptarea acestora, pentru a-i oferi 
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Comisiei 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.

Comisiei 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.

Or. en

Justificare

Consecință a amendamentului propus la articolul 26b alineatul (5).

Amendamentul 138
Jan Huitema

Poziția Consiliului
Considerentul 16

Poziția Consiliului Amendamentul

(16) Atunci când circumstanțe noi și 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG și în orice 
caz nu mai devreme de doi ani de la data la 
care se acordă aprobarea/autorizația, un 
stat membru ar trebui să poată solicita, prin 
intermediul Comisiei, titularului 
aprobării/autorizației să adapteze domeniul 
geografic de aplicare al acesteia. În cazul 
în care titularul aprobării/autorizației nu își 
dă acordul în mod explicit sau tacit, statul 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de a 
adopta măsuri întemeiate de restricționare 
sau de interzicere a cultivării OMG-ului 
respectiv. Statul membru în cauză ar trebui 
să îi transmită Comisiei un proiect de astfel 
de măsuri cu cel puțin 75 de zile înainte de 
adoptarea acestora, pentru a-i oferi 
Comisiei posibilitatea de a prezenta 
observații și, în timpul acestei perioade, ar 

(16) Atunci când circumstanțe noi și 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG și în orice 
caz nu mai devreme de doi ani de la data la 
care se acordă aprobarea/autorizația, un 
stat membru ar trebui să poată solicita, prin 
intermediul Comisiei, titularului 
aprobării/autorizației să adapteze domeniul 
geografic de aplicare al acesteia. În cazul 
în care titularul aprobării/autorizației nu își 
dă acordul în mod explicit sau tacit, statul 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de a 
adopta măsuri întemeiate de restricționare 
sau de interzicere a cultivării OMG-ului 
respectiv. Statul membru în cauză ar trebui 
să îi transmită public Comisiei un proiect 
de măsuri întemeiate cu cel puțin 75 de 
zile înainte de adoptarea acestora, pentru a-
i oferi Comisiei posibilitatea de a prezenta 
observații și, în timpul acestei perioade, ar 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 139
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 16

Poziția Consiliului Amendamentul

(16) Atunci când circumstanțe noi și 
obiective justifică o adaptare a 
domeniului geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG și în 
orice caz nu mai devreme de doi ani de la 
data la care se acordă 
aprobarea/autorizația, un stat membru ar 
trebui să poată solicita, prin intermediul 
Comisiei, titularului aprobării/autorizației 
să adapteze domeniul geografic de 
aplicare al acesteia. În cazul în care 
titularul aprobării/autorizației nu își dă 
acordul în mod explicit sau tacit, statul 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de 
a adopta măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a 
cultivării OMG-ului respectiv. Statul 
membru în cauză ar trebui să îi transmită 
Comisiei un proiect de astfel de măsuri cu 
cel puțin 75 de zile înainte de adoptarea 
acestora, pentru a-i oferi Comisiei 
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 

(16) Un stat membru ar trebui să aibă, în 
orice moment, posibilitatea de a-și revizui 
decizia și de a modifica domeniul
geografic de aplicare al autorizației unui 
OMG, precum și de a adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a 
cultivării OMG-ului.
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modificate pentru a lua în considerare 
observațiile Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Considerentul 16

Poziția Consiliului Amendamentul

(16) Atunci când circumstanțe noi și 
obiective justifică o adaptare a 
domeniului geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG și în 
orice caz nu mai devreme de doi ani de la 
data la care se acordă 
aprobarea/autorizația, un stat membru ar 
trebui să poată solicita, prin intermediul 
Comisiei, titularului aprobării/autorizației 
să adapteze domeniul geografic de 
aplicare al acesteia. În cazul în care 
titularul aprobării/autorizației nu își dă 
acordul în mod explicit sau tacit, statul 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de 
a adopta măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv. Statul membru în 
cauză ar trebui să îi transmită Comisiei 
un proiect de astfel de măsuri cu cel puțin 
75 de zile înainte de adoptarea acestora, 
pentru a-i oferi Comisiei 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.

(16) Atunci când se consideră necesar și în 
orice caz nu mai devreme de doi ani de la 
data la care se acordă aprobarea/autorizația 
pentru un OMG, un stat membru ar trebui 
să fie în măsură să adopte măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv pe întreg teritoriul 
său sau în anumite părți ale acestuia.
Astfel de măsuri ar trebui să fie notificate 
Comisiei cu cel puțin 75 de zile înainte de 
adoptarea acestora, pentru a-i oferi 
Comisiei posibilitatea de a prezenta 
observații fără caracter obligatoriu. În 
timpul acestei perioade, statul membru în 
cauză 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, în cazul în care statul 
membru în cauză ar considera adecvată 
luarea în considerare a observațiilor
Comisiei. În cazul în care perioada de 75 
de zile se suprapune în totalitate sau 
parțial cu sezonul de însămânțare a 
speciei din care face parte OMG-ul 
aprobat, statul membru ar trebui să fie 
autorizat să pună în aplicare interdicția.

Or. en
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Amendamentul 141
Biljana Borzan

Poziția Consiliului
Considerentul 16 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(16a) În perioada de așteptare, 
solicitantul/titularul unei autorizații care 
ar putea fi afectat de măsurile de 
restricționare sau interzicere a cultivării 
unui OMG sau a unui grup de OMG-uri 
într-un stat membru ar trebui să se abțină 
de la desfășurarea tuturor activităților 
legate de cultivarea OMG-ului sau a 
grupului respectiv de OMG-uri în acel 
stat membru.

Or. en

Amendamentul 142
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 17

Poziția Consiliului Amendamentul

(17) Un stat membru ar trebui să poată
solicita autorității competente sau Comisiei 
să reintegreze întreg teritoriul său sau o 
parte a acestuia în domeniul geografic de 
aplicare al aprobării/autorizației din care a 
fost exclus(ă) anterior. În acest caz, nu ar 
trebui să fie necesar să transmită 
solicitarea titularului 
aprobării/autorizației și să îi ceară 
acordul. Autoritatea competentă care a 
emis aprobarea scrisă sau Comisia, în 
temeiul Directivei 2001/18/CE sau, 
respectiv, al Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003, ar trebui să modifice în 
consecință domeniul geografic de aplicare 
al aprobării sau al deciziei de autorizare.

(17) Un stat membru are, de asemenea, 
posibilitatea de a solicita autorității 
competente sau Comisiei să reintegreze 
întreg teritoriul său sau o parte a acestuia în 
domeniul geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației din care a fost 
exclus(ă) anterior. În acest caz, autoritatea 
competentă care a emis aprobarea scrisă 
sau Comisia, în temeiul
Directivei 2001/18/CE sau, respectiv, al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, ar 
trebui să modifice în consecință domeniul 
geografic de aplicare al aprobării sau al 
deciziei de autorizare.
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Or. fr

Amendamentul 143
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 17

Poziția Consiliului Amendamentul

(17) Un stat membru ar trebui să poată 
solicita autorității competente sau 
Comisiei să reintegreze întreg teritoriul 
său sau o parte a acestuia în domeniul 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației din care a fost 
exclus(ă) anterior. În acest caz, nu ar 
trebui să fie necesar să transmită 
solicitarea titularului 
aprobării/autorizației și să îi ceară 
acordul. Autoritatea competentă care a 
emis aprobarea scrisă sau Comisia, în 
temeiul Directivei 2001/18/CE sau, 
respectiv, al Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003, ar trebui să modifice în 
consecință domeniul geografic de aplicare 
al aprobării sau al deciziei de autorizare.

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentul are legătură cu eliminarea „etapei I”.

Amendamentul 144
Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Considerentul 18
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Poziția Consiliului Amendamentul

(18) Aprobările scrise sau deciziile de 
autorizare emise sau adoptate referitoare la 
un domeniu geografic de aplicare limitat la 
anumite zone sau măsurile adoptate de 
statele membre în conformitate cu prezenta 
directivă prin care se restricționează sau se 
interzice cultivarea OMG-urilor nu ar 
trebui să împiedice sau să restricționeze 
utilizarea OMG-urilor autorizate de alte 
state membre. În plus, prezenta directivă și 
măsurile naționale adoptate în temeiul 
acesteia nu ar trebui să aducă atingere 
cerințelor dreptului Uniunii privind 
prezența neintenționată și accidentală a 
OMG-urilor în soiurile nemodificate 
genetic de semințe și de material săditor și 
nu ar trebui să împiedice cultivarea 
soiurilor conforme cu aceste cerințe.

(18) Aprobările scrise sau deciziile de 
autorizare emise sau adoptate referitoare la 
un domeniu geografic de aplicare limitat la 
anumite zone sau măsurile adoptate de 
statele membre în conformitate cu prezenta 
directivă prin care se restricționează sau se 
interzice cultivarea OMG-urilor nu ar 
trebui să împiedice sau să restricționeze 
utilizarea OMG-urilor autorizate de alte 
state membre, cu condiția să fie luate
măsuri adecvate de coexistență pentru a 
preveni contaminarea transfrontalieră. În 
plus, prezenta directivă și măsurile 
naționale adoptate în temeiul acesteia nu ar 
trebui să aducă atingere cerințelor dreptului 
Uniunii privind prezența neintenționată și 
accidentală a OMG-urilor în soiurile 
nemodificate genetic de semințe și de 
material săditor și nu ar trebui să împiedice 
cultivarea soiurilor conforme cu aceste 
cerințe.

Or. en

Amendamentul 145
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 18

Poziția Consiliului Amendamentul

(18) Aprobările scrise sau deciziile de 
autorizare emise sau adoptate referitoare 
la un domeniu geografic de aplicare 
limitat la anumite zone sau măsurile 
adoptate de statele membre în conformitate 
cu prezenta directivă prin care se 
restricționează sau se interzice cultivarea 
OMG-urilor nu ar trebui să împiedice sau 
să restricționeze utilizarea OMG-urilor 
autorizate de alte state membre. În plus, 

(18) Măsurile adoptate de statele membre 
în conformitate cu prezenta directivă prin 
care se restricționează sau se interzice 
cultivarea OMG-urilor nu ar trebui să 
împiedice sau să restricționeze utilizarea 
OMG-urilor autorizate de alte state 
membre.
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prezenta directivă și măsurile naționale 
adoptate în temeiul acesteia nu ar trebui 
să aducă atingere cerințelor dreptului 
Uniunii privind prezența neintenționată și 
accidentală a OMG-urilor în soiurile 
nemodificate genetic de semințe și de 
material săditor și nu ar trebui să 
împiedice cultivarea soiurilor conforme 
cu aceste cerințe.

Or. en

Justificare

Amendamentul are legătură cu eliminarea „etapei I”.

Amendamentul 146
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 18 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(18a) Pentru a garanta faptul că 
cultivarea OMG-urilor nu are drept 
consecință prezența accidentală a OMG-
urilor în alte produse și alte culturi 
agricole, este necesar să se adopte măsuri 
de coexistență eficiente. Așadar, statele 
membre ar trebui să aibă obligația, în 
temeiul Directivei 2001/18/CE, de a 
adopta reglementări care să fie aplicabile 
pe teritoriul lor pentru a evita o astfel de 
prezență accidentală. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită oricărei 
posibile contaminări transfrontaliere cu 
OMG-uri provenind dintr-un stat membru 
sau dintr-o regiune în care cultivarea 
OMG-urilor este permisă a teritoriului 
unui stat membru sau a unei regiuni în 
care cultivarea OMG-urilor este interzisă. 
Recomandarea Comisiei din 13 iulie 2010 
oferă statelor membre orientări pentru 
elaborarea măsurilor naționale de 
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coexistență, inclusiv în zonele de 
frontieră1a.

_________________
1a Recomandarea Comisiei din 
13 iulie 2010 privind orientările pentru 
elaborarea măsurilor naționale de 
coexistență pentru evitarea prezenței 
accidentale a OMG-urilor în culturile 
convenționale și ecologice (JO C 200, 
22.7.2010, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Poziția Consiliului
Considerentul 20

Poziția Consiliului Amendamentul

(20) Prezenta directivă nu aduce atingere
obligațiilor statelor membre în ceea ce 
privește libera circulație a semințelor 
convenționale, a materialului săditor și a 
produsului recoltei în conformitate cu 
legislația relevantă a Uniunii și în 
conformitate cu TFUE.

(20) Prezenta directivă nu se bazează pe
obligațiile statelor membre în ceea ce 
privește libera circulație a semințelor 
convenționale, a materialului săditor și a 
produsului recoltei și oferă perspective 
privind legislația Uniunii Europene 
aplicabilă în materie de suveranitate a 
statului.

Or. fr

Justificare

Acest text nu trebuie considerat drept o concesie marginală în ceea ce privește suveranitatea 
statelor, ci un precedent clar referitor la bine cunoscuta noțiune de subsidiaritate, care 
definește competența Uniunii în afara limitelor competențelor unui stat.

Amendamentul 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan



AM\1037402RO.doc 93/124 PE539.851v01-00

RO

Poziția Consiliului
Considerentul 20 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(20a) Pentru a garanta un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor, statele 
membre ar trebui, de asemenea, să adopte 
măsuri de etichetare și de informare 
eficiente pentru a asigura o transparență 
totală în ceea ce privește prezența OMG-
urilor pe teritoriul lor și în produsele 
fabricate sau comercializate pe acest 
teritoriu.

Or. fr

Amendamentul 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Considerentul 21 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(21a) Comisia, în conformitate cu 
articolul 207 din TFUE, va continua să 
garanteze apărarea oricărei plângeri 
împotriva măsurilor adoptate de un stat 
membru în acest domeniu în fața 
organelor de soluționare a litigiilor ale 
OMC.

Or. en

Justificare

Întrucât noile articole permit statelor membre să adopte o interdicție națională privind 
cultivarea OMG-urilor pe baza unor motive diferite față de cele legate de mediu sau de 
sănătatea publică, există un risc evident ca astfel de măsuri de restricționare să fie contestate 
în fața organelor de soluționare a litigiilor ale OMC. Într-o astfel de situație, este necesar să 
asigurăm egalitatea apărării la nivelul Uniunii și sprijinirea statelor membre în soluționarea 
unor eventuale litigii internaționale. Textul propus este preluat în mod literal din documentul 
de lucru al serviciilor Comisiei din 29 aprilie 2011 care a fost trimis Consiliului European la 
5 mai 2011.
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Amendamentul 150
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Considerentul 21 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(21a) Statele membre învecinate ar trebui 
să coopereze pentru a asigura o partajare 
adecvată a informațiilor în scopul 
garantării funcționării efective a 
măsurilor de coexistență în zonele de 
frontieră și pentru a evita diseminarea 
transfrontalieră de la un stat membru în 
care cultivarea unui OMG este autorizată 
la un stat membru vecin în care aceasta 
este interzisă.

Or. fr

Justificare

Propunerea de modificare a Directivei 2001/18/CE merită să fie consolidată în ceea ce 
privește problema coexistenței la nivelul frontierelor, care continuă să fie luată în 
considerare în mod nesatisfăcător.

Amendamentul 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Considerentul 21 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(21b) Dispoziția prevăzută la 
articolele 26b și 26c din 
Directiva 2001/18/CE se aplică fără a 
aduce atingere articolului 23 din directiva 
menționată și articolului 34 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/20031a.

__________________
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1a Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2003 privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic 
(JO L 268, 18.10.2003, p. 1).

Or. en

Amendamentul 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Considerentul 21 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(21b) Comisia, în conformitate cu 
articolul 207 din TFUE, va continua să 
garanteze apărarea oricărei plângeri 
împotriva măsurilor adoptate de un stat 
membru în acest domeniu în fața 
organelor de soluționare a litigiilor ale 
OMC.

Or. en

Justificare

Întrucât noile articole permit statelor membre să adopte o interdicție națională privind 
cultivarea OMG-urilor pe baza unor motive diferite față de cele legate de mediu sau de 
sănătatea publică, există un risc evident ca astfel de măsuri de restricționare să fie contestate 
în fața organelor de soluționare a litigiilor ale OMC. Într-o astfel de situație, este necesar să 
asigurăm egalitatea apărării la nivelul Uniunii și sprijinirea statelor membre în soluționarea 
unor eventuale litigii internaționale. Textul propus este preluat în mod literal din documentul 
de lucru al serviciilor Comisiei din 29 aprilie 2011 care a fost trimis Consiliului European la 
5 mai 2011.

Amendamentul 153
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Considerentul 22
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Poziția Consiliului Amendamentul

(22) Recomandarea Comisiei din 
13 iulie 2010 oferă statelor membre 
orientări pentru elaborarea măsurilor de 
coexistență, inclusiv în zonele de 
frontieră.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 154
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Considerentul 23

Poziția Consiliului Amendamentul

(23) Directiva 2001/18/CE ar trebui 
modificată în consecință,

(23) Directiva 2001/18/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/20031a ar 
trebui modificate în consecință,

__________________
1a Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 septembrie 2003 privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic 
(JO L 268, 18.10.2003, p. 1).

Or. en

Justificare

Este necesar să se abordeze deficiențele procedurii de autorizare nu numai în cadrul 
prezentei directive, ci și în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deoarece OMG-urile 
pot, de asemenea, să fie autorizate în scopul cultivării în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003.

Amendamentul 155
Younous Omarjee
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Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul -1 (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

În Directiva 2001/18/CE, se introduc 
următoarele articole:

-1. Directiva 2001/18/CE se modifică după 
cum urmează:

„Articolul -1

Cultivarea și comercializarea 
organismelor modificate genetic (OMG) 
sunt interzise pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene.”

Or. fr

Amendamentul 156
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

În Directiva 2001/18/CE, se introduc 
următoarele articole:

Directiva 2001/18/CE se modifică după 
cum urmează:

Or. en

Amendamentul 157
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 22
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Poziția Consiliului Amendamentul

- 1. Articolul 22 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 22

Libera circulație

Fără a aduce atingere articolului 23 sau 
articolului 26b, statele membre nu interzic, 
restricționează sau împiedică introducerea 
pe piață a OMG-urilor, ca produse în sine 
sau componente ale altor produse, care se 
conformează prezentei directive.”

Or. en

Justificare

Amendament deja inclus în raportul Parlamentului European în primă lectură. Este necesar 
ca la articolul 22 să se includă o trimitere la noua posibilitate a statelor membre de a 
restricționa sau de a interzice cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor, deoarece în caz 
contrar în Directiva 2001/18 ar exista articole contradictorii.

Amendamentul 158
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 25

Poziția Consiliului Amendamentul

-1a. La articolul 25, se adaugă următorul 
alineat:

„(5a) Fără a aduce atingere protecției 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
accesul la materialul necesar pentru a 
efectua cercetări independente în legătură 
cu eventualele riscuri rezultate din 
diseminarea deliberată sau introducerea 
pe piață a OMG-urilor, precum material 
de sămânță, nu se restricționează sau 
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împiedică.”

Or. en

Justificare

Amendament deja inclus în raportul Parlamentului European în primă lectură. Măsurile 
descrise în prezenta directivă sunt în mod inerent legate de efectuarea unei evaluări 
aprofundate a riscurilor.

Amendamentul 159
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 b
Directiva 2001/18/CE
Articolul 7 – alineatul 3, articolul 18 – alineatul 1, articolul 23 – alineatul 2 și articolul 30 –
alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

-1b. La articolul 7 alineatul (3), la 
articolul 18 alineatul (1) și la articolul 23 
alineatul (2), trimiterea la articolul 30 
alineatul (2) se înlocuiește cu trimiterea la 
articolul 30 alineatul (3). La articolul 30 
alineatul (3) se adaugă următorul text: 
„Cu toate acestea, prin derogare de la 
articolul 5a alineatele (3) și (4), nu se 
adoptă un proiect de măsură de autorizare 
a unui OMG în cazul în care Consiliul nu 
a prezentat un aviz favorabil.”

Or. en

Justificare

Dl Juncker a specificat faptul că dorește să democratizeze de urgență procesul decizional 
privind autorizarea OMG-urilor. Propunerea actuală oferă oportunitatea de a aborda 
imediat această problemă. Pentru perioada în care legislația privind OMG-urile va fi aliniată 
la tratat, înlocuirea trimiterii la procedura de reglementare cu trimiterea la o procedură de 
reglementare cu control constituie o soluție rapidă dacă este completată de o dispoziție care 
democratizează procedura.
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Amendamentul 160
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 a – alineatul 1 

Textul în vigoare Amendamentul

-1. La articolul 26a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) Statele membre pot lua măsurile 
necesare pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse.

„Statele membre iau măsurile necesare 
obligatorii pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse 
pe teritoriul lor și în zonele de frontieră 
ale statelor membre învecinate.”

Or. en

Amendamentul 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 a – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

-1. La articolul 26a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) Statele membre pot lua măsurile 
necesare pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse. 

„(1) Statele membre pot lua măsurile 
necesare pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse.
La cererea unui stat membru învecinat, 
acestea iau măsuri adecvate pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în 
zonele de frontieră ale statului membru 
respectiv.”

Or. en
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Amendamentul 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 a – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

-1. La articolul 26a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) Statele membre pot lua măsurile 
necesare pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse. 

„(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a evita prezența accidentală a OMG-
urilor în alte produse pe teritoriul lor și în 
zonele de frontieră ale statelor membre 
învecinate. Pentru a evita măsurile 
contradictorii din țările învecinate, 
Comisia elaborează cerințe minime la 
nivelul Uniunii privind prevenirea 
contaminării transfrontaliere.”

Or. en

Justificare

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Amendamentul 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger
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Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 a – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

-1. La articolul 26a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) Statele membre pot lua măsurile 
necesare pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse. 

„(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a evita prezența accidentală a OMG-
urilor în alte produse pe teritoriul lor și în 
zonele de frontieră ale statelor membre 
învecinate.”

Or. en

Justificare

Pentru a garanta pe deplin libertatea de alegere a unui stat membru de a nu permite OMG-
urile pe teritoriul său și pentru a proteja, de asemenea, interesele agricultorilor care practică 
agricultura ecologică sau convențională, nu este suficientă numai încurajarea statelor 
membre să evite prezența accidentală a OMG-urilor în alte produse. Astfel de măsuri ar 
trebui să fie obligatorii pe întreg teritoriul Uniunii pentru a asigura o protecție efectivă în 
special în zonele transfrontaliere.

Amendamentul 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin, 

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 a – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

-1. La articolul 26a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) Statele membre pot lua măsurile 
necesare pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse.

„(1) Statele membre în care un OMG 
poate fi cultivat pe baza autorizației 
eliberate în conformitate cu articolul 26b 
iau toate măsurile necesare pentru a evita 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse în zonele de frontieră ale statelor 
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membre învecinate.”

Or. fr

Justificare

Statele membre care autorizează cultivarea de OMG-uri trebuie să ia măsurile necesare 
pentru a evita contaminările transfrontaliere.

Amendamentul 165
Susanne Melior

Poziția Consiliului
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 a– alineatul 1

Prezentul text Amendamentul

(-1) La articolul 26a, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

(1) Statele membre pot lua măsurile 
necesare pentru a evita prezența 
accidentală a OMG-urilor în alte produse.

„(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a evita prezența accidentală a OMG-
urilor în alte produse pe teritoriul lor și în 
zonele de frontieră ale statelor membre 
învecinate. În zonele de frontieră ale 
statelor membre învecinate se aplică la 
nivelul UE norme uniforme de menținere 
a distanțelor.”

Or. de

Justificare

Eventuala cultivare de OMG-uri nu ar trebui să însemne costuri suplimentare pentru cei care 
practică agricultura ecologică sau convențională. Statele membre ar trebui să aibă obligația 
de a lua măsurile necesare pentru a evita prezența accidentală a OMG-urilor în alte produse. 
Ar trebui să se acorde o atenție deosebită eventualelor contaminări transfrontaliere. Mai ales 
în zonele de frontieră ar trebui ca măsurile naționale privind coexistența să fie coordonate, 
coerente și comparabile.
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Amendamentul 166
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 a – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

-1. La articolul 26a alineatul (1) se 
adaugă următorul paragraf:

„Statele membre în care se poate cultiva 
un OMG pe baza autorizației scrise 
eliberate în conformitate cu prezenta 
directivă și, după caz, cu decizia emisă 
conform articolului 19, precum și cu 
decizia de autorizare adoptată în temeiul 
articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, iau 
toate măsurile necesare pentru a evita 
prezența accidentală a respectivului OMG 
în alte produse pe teritoriul lor și în 
zonele de frontieră ale statelor membre 
învecinate. Statele membre comunică 
Comisiei măsurile în cauză.

Or. fr

Justificare

Eventuala cultivare de OMG-uri nu ar trebui să genereze costuri suplimentare pentru 
agricultorii care practică agricultura ecologică sau convențională. Statele membre în care un 
OMG poate fi cultivat ar trebui, prin urmare, să aibă obligația de a lua măsurile necesare 
pentru a evita prezența OMG-urilor în alte produse. Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită eventualelor contaminări transfrontaliere.

Amendamentul 167
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul -1 (nou) 
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Poziția Consiliului Amendamentul

(-1) La începutul procedurii de autorizare 
a unui OMG dat sau în timpul perioadei 
de reînnoire a unei autorizații, 
notificatorul/solicitantul precizează lista 
statelor membre sau a părților din statele 
membre vizate de notificarea/cererea de 
acordare a autorizației.

Or. fr

Justificare

Domeniul geografic de aplicare al cererilor de acordare a autorizației trebuie să fie clar 
indicat în dosarul înaintat de solicitant.

Amendamentul 168
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a
unui anumit OMG sau în timpul 
perioadei de reînnoire a 
aprobării/autorizației, un stat membru 
poate solicita, prin intermediul Comisiei, 
notificatorului/solicitantului să adapteze 
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației, înaintate în conformitate cu 
partea C din prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, astfel 
încât întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Această solicitare 
se transmite Comisiei cel târziu în termen 
de 30 de zile de la data punerii în 
circulație a raportului de evaluare în 

eliminat
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temeiul articolului 14 alineatul (2) din 
prezenta directivă sau de la data primirii 
avizului autorității în temeiul articolului 6 
alineatul (6) și al articolului 18 
alineatul (6) din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003. Comisia transmite fără 
întârziere notificatorului/solicitantului și 
celorlalte state membre solicitarea statului 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 169
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul 
perioadei de reînnoire a 
aprobării/autorizației, un stat membru 
poate solicita, prin intermediul Comisiei, 
notificatorului/solicitantului să adapteze 
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației, înaintate în conformitate cu 
partea C din prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, astfel 
încât întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Această solicitare 
se transmite Comisiei cel târziu în termen 
de 30 de zile de la data punerii în 
circulație a raportului de evaluare în 
temeiul articolului 14 alineatul (2) din 
prezenta directivă sau de la data primirii 
avizului autorității în temeiul articolului 6 
alineatul (6) și al articolului 18 
alineatul (6) din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003. Comisia transmite fără 
întârziere notificatorului/solicitantului și 

eliminat
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celorlalte state membre solicitarea statului 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 170
Alojz Peterle

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita, prin intermediul 
Comisiei, notificatorului/solicitantului să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației, înaintate în conformitate cu 
partea C din prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, astfel 
încât întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Această solicitare
se transmite Comisiei cel târziu în termen 
de 30 de zile de la data punerii în circulație 
a raportului de evaluare în temeiul 
articolului 14 alineatul (2) din prezenta 
directivă sau de la data primirii avizului 
autorității în temeiul articolului 6 
alineatul (6) și al articolului 18 alineatul (6) 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
în cauză.

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita să adapteze 
domeniul geografic de aplicare al aprobării 
scrise sau al autorizației, astfel încât întreg 
teritoriul respectivului stat membru sau o 
parte din acesta să fie exclusă de la 
cultivare. Solicitarea se transmite Comisiei 
și, după caz, autorității competente 
responsabile pentru emiterea aprobării 
scrise în temeiul prezentei directive cel 
târziu în termen de 60 de zile de la data 
punerii în circulație a raportului de 
evaluare în temeiul articolului 14 
alineatul (2) din prezenta directivă sau de 
la data primirii avizului autorității în 
temeiul articolului 6 alineatul (6) și al 
articolului 18 alineatul (6) din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului, celorlalte 
state membre și publicului solicitarea 
statului membru în cauză.

Or. en
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Justificare

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare definește principii și responsabilități comune, mijloacele de asigurare a 
unei baze științifice solide, măsuri și proceduri organizatorice eficiente care să stea la baza 
luării deciziilor în problemele de siguranță a produselor alimentare și hranei pentru animale. 
Regulamentul prevede o cooperare strânsă între EFSA, în calitate de actor principal în 
efectuarea evaluării riscurilor, Comisie și statele membre. Solicitanților/notificatorilor nu ar 
să le fie atribuit un rol formal în etapa de gestionare a riscurilor. Prezenta directivă și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 definesc rolul notificatorilor/solicitanților prin punerea pe 
deplin în aplicare a legislației UE în domeniul alimentar.

Amendamentul 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita, prin intermediul
Comisiei, notificatorului/solicitantului să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației, 
înaintate în conformitate cu partea C din 
prezenta directivă sau cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, astfel încât întreg 
teritoriul respectivului stat membru sau o 
parte din acesta să fie exclusă de la 
cultivare. Această solicitare se transmite 
Comisiei cel târziu în termen de 30 de zile 
de la data punerii în circulație a raportului 
de evaluare în temeiul articolului 14 
alineatul (2) din prezenta directivă sau de 
la data primirii avizului autorității în 
temeiul articolului 6 alineatul (6) și al 
articolului 18 alineatul (6) din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita Comisiei să prezinte
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, înaintate în conformitate cu 
partea C din prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, astfel 
încât întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Această solicitare 
se transmite Comisiei cel târziu în termen 
de 30 de zile de la data punerii în circulație 
a raportului de evaluare în temeiul 
articolului 14 alineatul (2) din prezenta 
directivă sau de la data primirii avizului 
autorității în temeiul articolului 6 
alineatul (6) și al articolului 18 alineatul (6) 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
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în cauză. în cauză.

Or. en

Amendamentul 172
Valentinas Mazuronis

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita, prin intermediul
Comisiei, notificatorului/solicitantului să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației, 
înaintate în conformitate cu partea C din 
prezenta directivă sau cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, astfel încât întreg 
teritoriul respectivului stat membru sau o 
parte din acesta să fie exclusă de la 
cultivare. Această solicitare se transmite 
Comisiei cel târziu în termen de 30 de zile 
de la data punerii în circulație a raportului 
de evaluare în temeiul articolului 14 
alineatul (2) din prezenta directivă sau de 
la data primirii avizului autorității în 
temeiul articolului 6 alineatul (6) și al 
articolului 18 alineatul (6) din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
în cauză.

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita Comisiei să prezinte
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, înaintate în conformitate cu 
partea C din prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, astfel 
încât întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Solicitarea 
respectivă se transmite Comisiei cel târziu 
în termen de 60 de zile de la data punerii în 
circulație a raportului de evaluare în 
temeiul articolului 14 alineatul (2) din 
prezenta directivă sau de la data primirii 
avizului autorității în temeiul articolului 6 
alineatul (6) și al articolului 18 alineatul (6) 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita, prin intermediul 
Comisiei, notificatorului/solicitantului să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației, 
înaintate în conformitate cu partea C din 
prezenta directivă sau cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, astfel încât întreg 
teritoriul respectivului stat membru sau o 
parte din acesta să fie exclusă de la 
cultivare. Această solicitare se transmite 
Comisiei cel târziu în termen de 30 de zile 
de la data punerii în circulație a raportului 
de evaluare în temeiul articolului 14 
alineatul (2) din prezenta directivă sau de 
la data primirii avizului autorității în 
temeiul articolului 6 alineatul (6) și al 
articolului 18 alineatul (6) din
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
în cauză.

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita, prin intermediul 
Comisiei, notificatorului/solicitantului să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației, 
înaintate în conformitate cu partea C din 
prezenta directivă sau cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, astfel încât întreg 
teritoriul respectivului stat membru sau o 
parte din acesta să fie exclusă de la 
cultivare, fără a fi necesară o justificare 
specială și cu condiția ca 
notificatorul/solicitantul să poată, el 
însuși, încă de la început să precizeze 
dacă notificarea/cererea sa se aplică 
întregului teritoriu al Uniunii sau numai 
teritoriului unui stat membru ori unei 
părți a teritoriului acestuia. Solicitarea 
statului membru se transmite Comisiei cel 
târziu în termen de 30 de zile de la data 
punerii în circulație a raportului de 
evaluare în temeiul articolului 14 
alineatul (2) din prezenta directivă sau de 
la data primirii avizului autorității în 
temeiul articolului 6 alineatul (6) și al 
articolului 18 alineatul (6) din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
în cauză.

Or. fr

Justificare

Pour des raisons de sécurité juridique, les Etats membres ne devraient pas avoir à apporter 
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de justification spécifique à la demande d'exclusion de tout ou partie de leur territoire émise 
en phase 1, étant donné que la procédure d'évaluation par l'AESA (Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments) n'est pas encore conclue à ce stade. Dans le même but d'assurer la 
stabilité juridique et de simplifier la procédure, le notifiant/ demandeur devrait pouvoir avoir 
la possibilité d'exclure un Etat membre ou tout ou partie de son territoire de la notification/ 
demande qu'il présente initialement.

Amendamentul 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita, prin intermediul
Comisiei, notificatorului/solicitantului să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației, 
înaintate în conformitate cu partea C din 
prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, astfel 
încât întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Această solicitare 
se transmite Comisiei cel târziu în termen 
de 30 de zile de la data punerii în circulație 
a raportului de evaluare în temeiul 
articolului 14 alineatul (2) din prezenta 
directivă sau de la data primirii avizului 
autorității în temeiul articolului 6 
alineatul (6) și al articolului 18 alineatul (6) 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
în cauză.

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita Comisiei, prin 
informarea notificatorului/solicitantului să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației, 
astfel încât întreg teritoriul respectivului 
stat membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Această solicitare 
este motivată de factori de tipul celor 
menționați la alineatul (3) din prezentul 
articol. Aceasta se transmite Comisiei cel 
târziu în termen de 90 de zile de la data 
punerii în circulație a raportului de 
evaluare în temeiul articolului 14 
alineatul (2) din prezenta directivă sau de 
la data primirii avizului autorității în 
temeiul articolului 6 alineatul (6) și al 
articolului 18 alineatul (6) din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere și în 
maxim 30 de zile 
notificatorului/solicitantului, precum și 
celorlalte state membre solicitarea statului 
membru în cauză.

Or. it
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Justificare

Implicarea unor entități cu interese private în cadrul unei proceduri de reglementare care are 
ca obiect interese publice nu reprezintă o soluție adecvată pentru obținerea unui echilibru 
corect al acestor interese în joc. Dimpotrivă, ar conferi legitimitate unei implicări excesive de 
„interese private” în procedura de evaluare administrativă și de negociere care urmărește 
garantarea intereselor publice.

Amendamentul 175
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un 
stat membru poate solicita, prin 
intermediul Comisiei, 
notificatorului/solicitantului să adapteze 
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației, înaintate în conformitate cu 
partea C din prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, astfel 
încât întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Această solicitare
se transmite Comisiei cel târziu în termen 
de 30 de zile de la data punerii în 
circulație a raportului de evaluare în 
temeiul articolului 14 alineatul (2) din 
prezenta directivă sau de la data primirii 
avizului autorității în temeiul articolului 6 
alineatul (6) și al articolului 18 
alineatul (6) din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003. Comisia transmite fără 
întârziere notificatorului/solicitantului și 
celorlalte state membre solicitarea statului 
membru în cauză.

(1) Înainte de procedura de autorizare a 
unui anumit OMG,
notificatorul/solicitantul trebuie 
întotdeauna să solicite autorizarea din 
partea celor 28 de state membre înainte de 
a include teritoriile acestora în domeniul 
de aplicare al cererii sale. Fără acordul 
explicit al unui stat membru, cererea 
notificatorului/solicitantului nu poate viza 
teritoriul acelui stat membru.

Or. fr
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Amendamentul 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un 
stat membru poate solicita, prin 
intermediul Comisiei, 
notificatorului/solicitantului să adapteze 
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației, 
înaintate în conformitate cu partea C din 
prezenta directivă sau cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, astfel încât întreg 
teritoriul respectivului stat membru sau o 
parte din acesta să fie exclusă de la 
cultivare. Această solicitare se transmite
Comisiei cel târziu în termen de 30 de zile 
de la data punerii în circulație a 
raportului de evaluare în temeiul 
articolului 14 alineatul (2) din prezenta 
directivă sau de la data primirii avizului 
autorității în temeiul articolului 6 
alineatul (6) și al articolului 18 
alineatul (6) din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003. Comisia transmite fără 
întârziere notificatorului/solicitantului și 
celorlalte state membre solicitarea statului 
membru în cauză.

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, un stat membru poate 
notifica Comisiei faptul că intenționează 
să interzică cultivarea unui anumit OMG 
pe întreg teritoriul său sau în anumite 
părți ale acestuia. În acest caz,
notificatorul/solicitantul are posibilitatea 
de a solicita Comisiei sau organismului de 
autorizare să adapteze în mod 
corespunzător domeniul geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației înaintate în conformitate cu 
partea C din prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Această 
solicitare se trimite Comisiei sau 
organismului de autorizare cel târziu în 
termen de 30 de zile de la data primirii de 
către notificator/solicitant a notificării 
Comisiei cu privire la decizia statului 
membru de a restricționa sau de a 
interzice cultivarea OMG-ului respectiv. 
Comisia transmite fără întârziere statului 
membru interesat și celorlalte state 
membre solicitarea 
notificatorului/solicitantului.

Or. en

Amendamentul 177
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Lynn Boylan
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în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul 
perioadei de reînnoire a 
aprobării/autorizației, un stat membru 
poate solicita, prin intermediul Comisiei, 
notificatorului/solicitantului să adapteze 
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației, înaintate în conformitate cu 
partea C din prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, astfel 
încât întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Această solicitare 
se transmite Comisiei cel târziu în termen 
de 30 de zile de la data punerii în 
circulație a raportului de evaluare în 
temeiul articolului 14 alineatul (2) din 
prezenta directivă sau de la data primirii 
avizului autorității în temeiul articolului 6 
alineatul (6) și al articolului 18 
alineatul (6) din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003. Comisia transmite fără 
întârziere notificatorului/solicitantului și 
celorlalte state membre solicitarea statului 
membru în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

„Etapa I”, care a fost introdusă de Consiliu, prevede că un stat membru, prin intermediul 
Comisiei, solicită solicitantului să excludă teritoriul său din domeniul geografic de aplicare 
al cererii. O astfel de cerință ar atribui părților interesate private un rol important în 
procesul de autorizare, ceea ce nu este un lucru adecvat. „Etapa I” este contradictorie 
oricărui principiu al procesului decizional independent și ar stabili un precedent periculos 
pentru alte acte legislative.
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Amendamentul 178
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest 
fapt Comisiei și statelor membre în 
termen de 30 de zile de la transmiterea de 
către Comisie a solicitării respective. În 
cazul unui acord explicit sau tacit din 
partea notificatorului/solicitantului, 
adaptarea domeniului geografic de 
aplicare al notificării/solicitării se pune în 
aplicare în aprobarea scrisă sau în 
autorizație.

eliminat

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată 
în temeiul articolului 7 și al articolului 19 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se 
emit pe baza domeniului geografic de 
aplicare adaptat al notificării/cererii de 
acordare a autorizației, conform 
acordului explicit sau tacit al 
notificatorului/solicitantului.

Or. en

Amendamentul 179
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
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Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest 
fapt Comisiei și statelor membre în 
termen de 30 de zile de la transmiterea de 
către Comisie a solicitării respective. În 
cazul unui acord explicit sau tacit din 
partea notificatorului/solicitantului, 
adaptarea domeniului geografic de 
aplicare al notificării/solicitării se pune în 
aplicare în aprobarea scrisă sau în 
autorizație.

eliminat

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată 
în temeiul articolului 7 și al articolului 19 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se 
emit pe baza domeniului geografic de 
aplicare adaptat al notificării/cererii de 
acordare a autorizației, conform 
acordului explicit sau tacit al 
notificatorului/solicitantului.

Or. en

Amendamentul 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
solicitării unui stat membru în 

eliminat
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conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest 
fapt Comisiei și statelor membre în 
termen de 30 de zile de la transmiterea de 
către Comisie a solicitării respective. În 
cazul unui acord explicit sau tacit din 
partea notificatorului/solicitantului, 
adaptarea domeniului geografic de 
aplicare al notificării/solicitării se pune în 
aplicare în aprobarea scrisă sau în 
autorizație

Or. it

Justificare

Implicarea unor entități cu interese private în cadrul unei proceduri de reglementare care are 
ca obiect interese publice nu reprezintă o soluție adecvată pentru obținerea unui echilibru 
corect al acestor interese în joc. Dimpotrivă, ar conferi legitimitate unei implicări excesive de 
„interese private” în procedura de evaluare administrativă și de negociere care urmărește 
garantarea intereselor publice.

Amendamentul 181
Renate Sommer

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care notificatorul/solicitantul 
se opune solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest fapt 
Comisiei și statelor membre în termen de 
30 de zile de la transmiterea de către 
Comisie a solicitării respective. În cazul 
unui acord explicit sau tacit din partea 
notificatorului/solicitantului, adaptarea 
domeniului geografic de aplicare al 
notificării/solicitării se pune în aplicare în 
aprobarea scrisă sau în autorizație.

(2) În cazul în care notificatorul/solicitantul 
se opune solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest fapt 
Comisiei și statelor membre în termen de 
30 de zile de la transmiterea de către 
Comisie a solicitării respective. În cazul 
unui acord explicit din partea 
notificatorului/solicitantului, adaptarea 
domeniului geografic de aplicare al 
notificării/solicitării se pune în aplicare în 
aprobarea scrisă sau în autorizație.

(Prezentul amendament se aplică 
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întregului text.)

Or. de

Amendamentul 182
Alojz Peterle

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest 
fapt Comisiei și statelor membre în 
termen de 30 de zile de la transmiterea de 
către Comisie a solicitării respective. În 
cazul unui acord explicit sau tacit din 
partea notificatorului/solicitantului,
adaptarea domeniului geografic de aplicare 
al notificării/solicitării se pune în aplicare 
în aprobarea scrisă sau în autorizație.

(2) În cazul în care o solicitare este depusă
în conformitate cu alineatul (1), adaptarea 
domeniului geografic de aplicare al 
notificării/solicitării se pune în aplicare ca 
o condiție în aprobarea scrisă sau în 
autorizație.

Or. en

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare definește principii și responsabilități comune, mijloacele de asigurare a 
unei baze științifice solide, măsuri și proceduri organizatorice eficiente care să stea la baza 
luării deciziilor în problemele de siguranță a produselor alimentare și hranei pentru animale. 
Regulamentul prevede o cooperare strânsă între EFSA, în calitate de actor principal în 
efectuarea evaluării riscurilor, Comisie și statele membre. Solicitanților/notificatorilor nu ar 
trebui să le fie atribuit un rol formal în etapa de gestionare a riscurilor. Prezenta directivă și 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 definesc rolul notificatorilor/solicitanților prin punerea pe 
deplin în aplicare a legislației UE în domeniul alimentar.
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Amendamentul 183
Biljana Borzan

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care notificatorul/solicitantul 
se opune solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest fapt 
Comisiei și statelor membre în termen de 
30 de zile de la transmiterea de către 
Comisie a solicitării respective. În cazul 
unui acord explicit sau tacit din partea 
notificatorului/solicitantului, adaptarea 
domeniului geografic de aplicare al 
notificării/solicitării se pune în aplicare în 
aprobarea scrisă sau în autorizație.

(2) În cazul în care notificatorul/solicitantul 
se opune solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest fapt 
Comisiei și statelor membre în termen de 
30 de zile de la transmiterea de către 
Comisie a solicitării respective. Comisia 
face publică respectiva notificare a 
opoziție în termen de șapte zile de la data 
primirii acesteia. În cazul unui acord 
explicit sau tacit din partea 
notificatorului/solicitantului, adaptarea 
domeniului geografic de aplicare al 
notificării/solicitării se pune în aplicare în 
aprobarea scrisă sau în autorizație. Comisia 
face public respectivul acord.

Or. en

Amendamentul 184
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest 
fapt Comisiei și statelor membre în termen 
de 30 de zile de la transmiterea de către 

(2) Notificatorul/solicitantul se supune 
deciziilor suverane ale statelor membre și 
nu prezintă, în consecință, nicio cerere 
privind teritoriile statelor membre care au 
decis, în mod explicit sau tacit, să 
restricționeze sau să interzică OMG-urile 
pe teritoriile lor. Domeniul geografic de 
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Comisie a solicitării respective. În cazul 
unui acord explicit sau tacit din partea 
notificatorului/solicitantului, adaptarea 
domeniului geografic de aplicare al 
notificării/solicitării se pune în aplicare în 
aprobarea scrisă sau în autorizație.

aplicare al notificării/solicitării de 
acordare a autorizației va fi, așadar, 
limitat la teritoriile statelor membre care 
și-au dat acordul, în mod explicit și 
public, cu privire la cultivarea de OMG-
uri pe teritoriile lor. Orice presiune 
exercitată asupra unui stat membru este 
interzisă și va trebui să facă obiectul unor 
sancțiuni financiare și penale.

Or. fr

Amendamentul 185
Renate Sommer

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată în 
temeiul articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se emit 
pe baza domeniului geografic de aplicare 
adaptat al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, conform acordului explicit sau 
tacit al notificatorului/solicitantului.

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată în 
temeiul articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se emit 
pe baza domeniului geografic de aplicare 
adaptat al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, conform acordului explicit al 
notificatorului/solicitantului.

Or. de

Amendamentul 186
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2 – paragraful 2
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Poziția Consiliului Amendamentul

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată în 
temeiul articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se emit 
pe baza domeniului geografic de aplicare 
adaptat al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, conform acordului explicit sau 
tacit al notificatorului/solicitantului.

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată în 
temeiul articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se emit 
pe baza domeniului geografic de aplicare 
adaptat al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, conform acordului explicit sau 
tacit al notificatorului/solicitantului, sub 
rezerva validării, de către Comisie, a 
măsurilor de coexistență adoptate 
conform articolului 26 a alineatul (1).

Or. fr

Justificare

Eventuala cultivare de OMG-uri nu ar trebui să genereze costuri suplimentare pentru 
agricultorii care practică agricultura ecologică sau convențională. Statele membre în care un 
OMG poate fi cultivat ar trebui, prin urmare, să aibă obligația de a lua măsurile necesare 
pentru a evita prezența OMG-urilor în alte produse. Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită eventualelor contaminări transfrontaliere. Comisia ar trebui să valideze aceste 
măsuri.

Amendamentul 187
Alojz Peterle

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată în 
temeiul articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se emit 
pe baza domeniului geografic de aplicare 
adaptat al notificării/cererii de acordare a 

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată în 
temeiul articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se emit 
pe baza domeniului geografic de aplicare 
adaptat al notificării/cererii de acordare a 
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autorizației, conform acordului explicit 
sau tacit al notificatorului/solicitantului.

autorizației.

Or. en

Amendamentul 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată în 
temeiul articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se emit 
pe baza domeniului geografic de aplicare 
adaptat al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, conform acordului explicit sau 
tacit al notificatorului/solicitantului.

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată în 
temeiul articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se emit 
pe baza domeniului geografic de aplicare 
adaptat al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, conform acordului explicit sau 
tacit al Comisiei sau al organismului de 
autorizare.

Or. en

Amendamentul 189
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Lynn Boylan
în numele Grupului GUE/NGL

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care eliminat
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notificatorul/solicitantul se opune 
solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest 
fapt Comisiei și statelor membre în
termen de 30 de zile de la transmiterea de 
către Comisie a solicitării respective. În 
cazul unui acord explicit sau tacit din 
partea notificatorului/solicitantului, 
adaptarea domeniului geografic de 
aplicare al notificării/solicitării se pune în 
aplicare în aprobarea scrisă sau în 
autorizație.

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată 
în temeiul articolului 7 și al articolului 19 
din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se 
emit pe baza domeniului geografic de 
aplicare adaptat al notificării/cererii de 
acordare a autorizației, conform 
acordului explicit sau tacit al 
notificatorului/solicitantului.

Or. en

Justificare

„Etapa I”, care a fost introdusă de Consiliu, prevede că un stat membru, prin intermediul 
Comisiei, solicită solicitantului să excludă teritoriul său din domeniul geografic de aplicare 
al cererii. O astfel de cerință ar atribui părților interesate private un rol important în 
procesul de autorizare, ceea ce nu este un lucru adecvat. „Etapa I” este contradictorie 
oricărui principiu al procesului decizional independent și ar stabili un precedent periculos 
pentru alte acte legislative.

Amendamentul 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18
Articolul 26 b – alineatul 2 
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Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 
notificatorul/solicitantul notifică acest 
fapt Comisiei și statelor membre în 
termen de 30 de zile de la transmiterea de 
către Comisie a solicitării respective. În 
cazul unui acord explicit sau tacit din 
partea notificatorului/solicitantului,
adaptarea domeniului geografic de aplicare 
al notificării/solicitării se pune în aplicare 
în aprobarea scrisă sau în autorizație.

(2) După o perioadă de 30 de zile de la 
data comunicării de către 
notificator/solicitant, în cazul în care 
Comisia sau organismul de autorizare nu 
se opun solicitării, adaptarea domeniului 
geografic de aplicare al 
notificării/solicitării se pune în aplicare în 
aprobarea scrisă sau în autorizație.

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată în 
temeiul articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se emit 
pe baza domeniului geografic de aplicare 
adaptat al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, conform acordului explicit sau 
tacit al notificatorului/solicitantului.

Aprobarea scrisă emisă în temeiul 
prezentei directive și, după caz, decizia 
emisă în conformitate cu articolul 19, 
precum și decizia de autorizare adoptată în 
temeiul articolului 7 și al articolului 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se emit 
pe baza domeniului geografic de aplicare 
adaptat al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, conform acordului explicit sau 
tacit al Comisiei sau al organismului de 
autorizare.

Or. en


