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Amendamentul 191
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

În cazul în care notificatorul/solicitantul se 
opune adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv 
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

În cazul în care notificatorul/solicitantul se 
opune adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv 
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive strict științifice.

Or. en

Amendamentul 192
Julie Girling

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care notificatorul/solicitantul 
se opune adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 

(3) În cazul în care notificatorul/solicitantul 
se opune adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
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autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv 
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv 
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii și 
obligațiilor internaționale ale Uniunii, să 
fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative.

Or. en

Amendamentul 193
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv 
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 

(3) Acționând în calitate de gestionari de 
riscuri, statele membre pot adopta măsuri 
de restricționare sau de interzicere a 
cultivării unui anumit OMG sau a unor 
grupuri de OMG-uri definite în funcție de 
cultură sau de anumite caracteristici sau 
a tuturor OMG-urilor autorizate în
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, pe întreg teritoriul său sau 
în părți ale acestuia, cu condiția ca astfel 
de măsuri să fie conforme dreptului 
Uniunii, să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și să se bazeze pe motive 
precum cele legate de:



AM\1037669RO.doc 5/85 PE541.301v01-00

RO

nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

Or. en

Amendamentul 194
Valentinas Mazuronis

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv 
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1) 
de la prezentul articol, statele membre pot, 
după realizarea unei evaluări a riscurilor 
în conformitate cu prezenta directivă sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, să 
adopte măsuri de restricționare sau de 
interzicere a cultivării unui OMG sau a 
unor grupuri de OMG-uri definite în 
funcție de cultură sau de anumite 
caracteristici sau a tuturor OMG-urilor,
pe întreg teritoriul său sau în părți ale 
acestuia, după ce au fost autorizate în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

Or. en

Amendamentul 195
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
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Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv 
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

(3) Un stat membru poate, după realizarea 
unei evaluări a riscurilor în conformitate 
cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și 
acționând în calitate de gestionar de 
riscuri, să adopte măsuri de restricționare 
sau de interzicere a cultivării unui OMG 
sau a unor grupuri de OMG-uri definite 
în funcție de cultură sau de anumite 
caracteristici sau a tuturor OMG-urilor,
pe întreg teritoriul său sau în părți ale 
acestuia, după ce au fost autorizate în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate
de:

Or. en

Amendamentul 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b– alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv 

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1),
un stat membru poate, ca urmare a 
evaluării riscurilor realizate în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și 
acționând în calitate de responsabil al 
gestionării riscului, adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
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poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

OMG-ului în cauză pe întreg teritoriul său 
sau în părți ale acestuia, după ce a fost 
autorizat în conformitate cu partea C din 
prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cu 
condiția ca astfel de măsuri să fie conforme 
dreptului Uniunii, să fie întemeiate, 
proporționale și nediscriminatorii și, în 
plus, să se bazeze pe motive imperative, 
precum cele legate de:

Or. it

Amendamentul 197
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1) 
de la prezentul articol, un stat membru 
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003.
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Aceste motive, care rămân la latitudinea 
statelor membre, 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.

Or. fr

Amendamentul 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

(3) Un stat membru poate adopta măsuri de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului în cauză pe întreg teritoriul său 
sau în părți ale acestuia, după ce a fost 
autorizat în conformitate cu partea C din 
prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, cu 
condiția ca astfel de măsuri să fie conforme 
dreptului Uniunii, să fie întemeiate, 
proporționale și nediscriminatorii. Pot fi 
adoptate interdicții la nivel național, 
regional sau local privind cultivarea unui 
anumit OMG, bazate pe motive, printre 
altele, precum cele legate de:

Or. en
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Amendamentul 199
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 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv 
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

(3) Un stat membru poate, după realizarea 
unei evaluări a riscurilor în conformitate 
cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și 
acționând în calitate de gestionar de 
riscuri, să adopte măsuri de restricționare 
sau de interzicere a cultivării unui OMG 
sau a unor grupuri de OMG-uri definite 
în funcție de cultură sau de anumite 
caracteristici sau a tuturor OMG-urilor,
pe întreg teritoriul său sau în părți ale 
acestuia, după ce au fost autorizate în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, nediscriminatorii și să se 
bazeze pe motive precum cele legate de:

Or. en

Justificare

Prezentul amendament preia formularea propusă de raportor, dar elimină referirea la 
„etapa 1”. În plus, elimină termenul „proporționale”, întrucât proporționalitatea măsurilor 
trebuie apreciată în conformitate cu legislația națională; prin urmare, nu este nevoie de 
armonizare (principiul subsidiarității). De asemenea, amendamentul elimină termenul 
„imperative”, fiind un termen subiectiv care nu este necesar.
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Amendamentul 200
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 3 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu 
Directiva 2001/18/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

(a) obiectivele politicii de mediu legate de 
impactul asupra mediului care ar putea 
rezulta din diseminarea deliberată sau din 
introducerea pe piață a unor OMG-uri și 
care este complementar impactului 
examinat concret cu ocazia evaluării 
științifice a riscurilor, realizată în 
conformitate cu Directiva 2001/18/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. Aceste 
motive pot cuprinde, printre altele:

- prevenirea dezvoltării rezistenței la 
pesticide a buruienilor și dăunătorilor;

- prevenirea utilizării crescute a 
pesticidelor din cauza cultivării de OMG-
uri;

- 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 biodiversității locale, 
inclusiv a anumitor habitate și ecosisteme, 
sau a anumitor caracteristici naturale și 
ale peisajului, precum și a serviciilor și 
funcțiilor ecosistemice specifice;

- absența sau lipsa datelor adecvate 
privind efectele adverse potențiale de 
diseminare a OMG-urilor asupra 
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mediului local sau regional al unui stat 
membru, inclusiv a biodiversității;

- incertitudini științifice în ceea ce 
privește oricare dintre motivele 
menționate anterior, adică probe 
contradictorii sau lipsa unor date 
științifice suficiente.

Or. en

Justificare

Noțiunea de „introducere pe piață” este deja inclusă în propunerea COM. Impactul asupra 
mediului poate apărea și prin comercializarea și transportul de semințe, prin urmare, și 
acestea trebuie luate în considerare. Se adaugă „incertitudini științifice”, întrucât acest 
termen permite măsuri de precauție în cadrul acordului SPS cu OMC. În plus, legislația 
generală privind alimentele prevede că, dacă există un risc la adresa vieții sau a sănătății, 
dar persistă o incertitudine științifică, principiul precauției prevede un mecanism de stabilire 
a măsurilor de gestionare a riscurilor.

Amendamentul 201
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu 
Directiva 2001/18/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

eliminat

Or. en

Amendamentul 202
Julie Girling

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
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Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu 
Directiva 2001/18/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

eliminat

Or. en

Amendamentul 203
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu 
Directiva 2001/18/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

(a) impactul asupra mediului, care ar 
putea rezulta din diseminarea deliberată 
sau din introducerea pe piață a OMG-
urilor, complementare consecințelor de 
mediu examinate cu ocazia evaluării 
științifice a impactului asupra mediului 
realizate în temeiul părții C din prezenta 
directivă; Aceste motive pot cuprinde:

- prevenirea dezvoltării rezistenței la 
pesticide a buruienilor și dăunătorilor;

- caracterul invaziv sau persistența unui 
soi MG 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, 
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sau a anumitor caracteristici naturale și 
ale peisajului, precum și a serviciilor și 
funcțiilor ecosistemice specifice;

- absența sau lipsa datelor adecvate 
privind efectele adverse potențiale de 
diseminare a OMG-urilor asupra 
mediului local sau regional al unui stat 
membru, inclusiv a biodiversității;

Or. en

Amendamentul 204
Paul Brannen

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu 
Directiva 2001/18/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu 
Directiva 2001/18/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și bazate 
pe probe empirice care ar putea rezulta 
din cultivarea de OMG-uri, precum 
rezistența la pesticide sau pierderea 
biodiversității;

Or. en

Justificare

Pentru a nu contraveni unei evaluări conform realizate de EFSA, motivele de renunțare citate 
de către un stat membru trebuie să aibă la bază argumente științifice puternice și să ia în 
considerare unele efecte posibile asupra mediului ale OMG-urilor, precum cele care duc la 
creșterea rezistenței la pesticide sau la pierderea biodiversității.

Amendamentul 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu 
Directiva 2001/18/CE și cu Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003;

(a) obiectivele politicii de mediu distincte
în mod clar de elementele deja evaluate în 
conformitate cu Directiva 2001/18/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 de către 
Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară;

Or. fr

Justificare

Cu scopul de a nu simplifica procedura de autorizare și rolul central al Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară, ar trebui să se evite ca statele membre să nu poată invoca, 
pentru a justifica o interdicție de cultură, motive de politică de mediu care au făcut deja 
obiectul unei evaluări din partea respectivei autorități.

Amendamentul 206
Valentinas Mazuronis

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu 
Directiva 2001/18/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu 
Directiva 2001/18/CE și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 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;
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- prevenirea impactului negativ asupra 
mediului local provocat de schimbările în 
domeniul practicilor agricole legate de 
cultivarea OMG-urilor;

- menținerea biodiversității locale, 
inclusiv a anumitor habitate și ecosisteme, 
sau a anumitor caracteristici naturale și 
ale peisajului, precum și a serviciilor și 
funcțiilor ecosistemice specifice;

- absența sau lipsa datelor adecvate 
privind efectele adverse potențiale de 
diseminare a OMG-urilor asupra 
mediului local sau regional al unui stat 
membru, inclusiv a biodiversității;

Or. en

Amendamentul 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b– alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu
Directiva 2001/18/CE și cu
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

(a) obiectivele politicii de mediu legate de 
impactul asupra mediului care ar putea 
rezulta din cultivarea OMG-urilor și care 
este complementar impactului examinat 
cu ocazia evaluării științifice a riscurilor, 
realizate în conformitate cu
Directiva 2001/18/CE și cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003; 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 
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domeniul practicilor agricole legate de 
cultivarea OMG-urilor;

- menținerea biodiversității locale, 
inclusiv a anumitor habitate și ecosisteme, 
sau a anumitor caracteristici naturale și 
ale peisajului, precum și a serviciilor și 
funcțiilor ecosistemice specifice;

- absența sau insuficiența datelor privind 
efectele adverse potențiale de diseminare 
a OMG-urilor asupra teritoriului sau a 
biodiversității statului membru;

- protecția albinelor.

Or. it

Amendamentul 208
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) amenajarea teritoriului; eliminat

Or. en

Amendamentul 209
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Poziția Consiliului Amendamentul

(c) utilizarea terenurilor; eliminat

Or. en
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Amendamentul 210
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) impactul socioeconomic; eliminat

Or. en

Amendamentul 211
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) impactul socioeconomic; (d) impactul socioeconomic; Aceste motive 
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;

- necesitatea de a proteja diversitatea 
producției agricole;

- necesitatea de a se asigura puritatea 
semințelor; sau

Or. en

Amendamentul 212
Valentinas Mazuronis
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Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) impactul socioeconomic; (d) impactul socioeconomic, care poate 
viza, de exemplu, 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;

Or. en

Amendamentul 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b– alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) impactul socioeconomic; (d) impactul socioeconomic, care poate 
viza, de exemplu, 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;

Or. it

Amendamentul 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
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Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Poziția Consiliului Amendamentul

(d) impactul socioeconomic; (d) impactul socioeconomic, care poate 
viza, de exemplu, impracticabilitatea sau 
costurile ridicate ale măsurilor de 
coexistență din cauza unor condiții 
geografice specifice, cum ar fi prezența 
unor insule mici sau a unor zone 
montane;

Or. en

Amendamentul 215
Julie Girling

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Poziția Consiliului Amendamentul

(e) evitarea prezenței OMG-urilor în alte 
produse, fără a aduce atingere 
articolul 26a;

eliminat

Or. en

Amendamentul 216
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Poziția Consiliului Amendamentul

(e) evitarea prezenței OMG-urilor în alte 
produse, fără a aduce atingere 
articolul 26a;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b– alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Poziția Consiliului Amendamentul

(e) evitarea prezenței OMG-urilor în alte 
produse, fără a aduce atingere 
articolul 26a;

(e) evitarea prezenței OMG-urilor în alte 
produse;

Or. it

Amendamentul 218
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Poziția Consiliului Amendamentul

(f) obiectivele politicii agricole; eliminat

Or. en

Amendamentul 219
Elisabeth Köstinger

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f
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Poziția Consiliului Amendamentul

(f) obiectivele politicii agricole; (f) obiectivele politicii agricole, inclusiv 
necesitatea de a proteja diversitatea 
producției agricole, menținerea și 
dezvoltarea unor practici agricole care 
îmbină mai bine producția cu 
sustenabilitatea ecosistemelor și 
necesitatea de a se asigura puritatea 
semințelor;

Or. en

Amendamentul 220
Valentinas Mazuronis

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Poziția Consiliului Amendamentul

(f) obiectivele politicii agricole; (f) obiectivele politicii agricole. Aceste 
motive pot cuprinde:

- necesitatea de a proteja diversitatea 
producției agricole;

- menținerea și dezvoltarea unor practici 
agricole care îmbină mai bine producția 
cu sustenabilitatea ecosistemelor;

- necesitatea de a se asigura puritatea 
semințelor.

Or. en

Amendamentul 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b– alineatul 3 – paragraful 1 – litera f
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Poziția Consiliului Amendamentul

(f) obiectivele politicii agricole; (f) obiectivele politicii agricole; aceste 
motive pot cuprinde:

- necesitatea de a proteja diversitatea 
producției agricole;

- menținerea și dezvoltarea unor practici 
agricole care îmbină mai bine producția 
cu sustenabilitatea ecosistemelor;

- necesitatea de a asigura puritatea 
semințelor.

Or. it

Amendamentul 222
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Poziția Consiliului Amendamentul

(g) ordinea publică. eliminat

Or. en

Amendamentul 223
Valentinas Mazuronis

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Poziția Consiliului Amendamentul

(g) ordinea publică. eliminat

Or. en
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Amendamentul 224
Renate Sommer

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Poziția Consiliului Amendamentul

(g) ordinea publică. eliminat

Or. de

Amendamentul 225
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Poziția Consiliului Amendamentul

(g) obiectivele politicii agricole; (g) obiectivele politicii agricole. Aceste 
motive pot cuprinde:

- necesitatea de a proteja diversitatea 
producției agricole;

- necesitatea de a proteja structurile 
agricole mici ecologice și/sau tradiționale;

- necesitatea de a conserva patrimoniul 
cultural legat de practici durabile;

- menținerea și dezvoltarea unor practici 
agricole care îmbină mai bine producția 
cu sustenabilitatea ecosistemelor;

- necesitatea de a se asigura puritatea 
semințelor.

Or. en
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Justificare

Acest amendament se bazează pe AM 24 din proiectul de raport.

Amendamentul 226
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ga) opinia publică.

Or. en

Justificare

Acest amendament se bazează pe AM 24 din proiectul de recomandare.

Amendamentul 227
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ga) alți factori legitimi.

Or. en

Amendamentul 228
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
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Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ga) sau alți factori legitimi 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.

Or. en

Amendamentul 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(ga) protejarea agricultorilor mici și 
mijlocii care nu utilizează semințe 
brevetate.

Or. pt

Amendamentul 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(gb) protejarea și garantarea drepturilor 
producătorilor de culturi tradiționale la 
necontaminarea lor, precum și drepturile 
consumatorilor de a alege între produsele 
din organisme modificate genetic și 
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produsele din organisme nemodificate 
genetic.

Or. pt

Amendamentul 231
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(gb) moravurile publice, inclusiv 
preocupări de natură etică sau filosofică.

Or. en

Justificare

Acest amendament se bazează pe AM 24 din proiectul de recomandare.

Amendamentul 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 1 – litera gc (nouă)

Poziția Consiliului Amendamentul

(gc) impunerea unei obligații potrivit 
căreia statele membre să constituie zone 
fără organisme modificate genetic, 
păstrându-și produsele și modurile lor de 
cultivare tradiționale și ecologice.

Or. pt
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Amendamentul 233
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în 
care se vor aplica măsurile respective, 
dar, în niciun caz, nu pot să contravină
evaluării riscurilor pentru mediu realizată 
în conformitate cu prezenta directivă sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, după 
examinarea rezultatelor evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Or. en

Justificare

Bazat pe amendamentul 24 din proiectul de recomandare. Invocarea motivelor nu este în mod 
necesar limitată.

Amendamentul 234
Marijana Petir

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în
funcție de circumstanțele specifice ale 

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, dar, în niciun 
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statului membru, regiunii, sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective, dar, în 
niciun caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Or. en

Justificare

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st 
September 1988.

Amendamentul 235
Daciana Octavia Sârbu

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective, dar, în 
niciun caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

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, dar, în niciun 
caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Or. en
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Amendamentul 236
Christofer Fjellner

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în 
care se vor aplica măsurile respective, 
dar, în niciun caz, nu pot să contravină 
evaluării riscurilor pentru mediu realizată 
în conformitate cu prezenta directivă sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

eliminat

Or. en

Amendamentul 237
Renate Sommer

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective, dar, în 
niciun caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 

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; dar, în niciun 
caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.
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Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Or. de

Amendamentul 238
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în 
care se vor aplica măsurile respective, 
dar, în niciun caz, nu pot să contravină 
evaluării riscurilor pentru mediu realizată 
în conformitate cu prezenta directivă sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual.

Or. en

Amendamentul 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în care 

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat niciodată în mod 
individual, în funcție de circumstanțele 
specifice ale statului membru, regiunii, sau 
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se vor aplica măsurile respective, dar, în 
niciun caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

zonei în care se vor aplica măsurile 
respective, dar, în niciun caz, nu pot să 
contravină evaluării riscurilor pentru mediu 
realizată în conformitate cu prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003.

Or. fr

Justificare

Amenințarea pentru ordinea publică nu ar putea constitui un motiv unic și exclusiv care să 
justifice o interdicție de cultivare. Prin urmare, ar trebui ca acest motiv să fie bine încadrat.

Amendamentul 240
Valentinas Mazuronis

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 –paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective, dar, în 
niciun caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

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, dar, în niciun 
caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Or. en

Amendamentul 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1



PE541.301v01-00 32/85 AM\1037669RO.doc

RO

Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b– alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective, dar, în 
niciun caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

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, dar, în niciun 
caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Or. it

Justificare

În vederea garantării unei mai mari solidități și securități juridice motivelor care pot fi 
invocate de statele membre pentru a putea limita și/sau a interzice cultivarea unuia sau a mai 
multor OMG-uri pe propriul teritoriu, se consideră necesar să se completeze lista în cauză, 
reluând ceea ce a fost adoptat de Parlamentul European în primă lectură și ceea ce a fost 
propus în prima lectură de Consiliu.

Amendamentul 242
Daciana Octavia Sârbu

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective, dar, în 
niciun caz, nu pot să contravină evaluării 

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, dar, în niciun 
caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
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riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Or. en

Amendamentul 243
Tonino Picula

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective, dar, în 
niciun caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

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 și în ceea ce 
privește angajamentul lor de a nu avea 
OMG-uri, dar, în niciun caz, nu pot să 
contravină evaluării riscurilor pentru mediu 
realizată în conformitate cu prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003.

Or. en

Amendamentul 244
Sirpa Pietikäinen

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Măsurile respective sunt justificate în mod 
corespunzător în temeiul unor motive 
științifice sau al unor motive legate de alți 
factori legitimi care ar putea rezulta din 
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diseminarea intenționată sau din 
introducerea pe piață a OMG-urilor.

Or. en

Amendamentul 245
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care 
notificatorul/solicitantul se opune 
adaptării domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației în mod corespunzător unei 
solicitări înaintate de un stat membru în
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, statul membru respectiv 
poate adopta măsuri de restricționare sau 
de interzicere a cultivării OMG-ului în 
cauză pe întreg teritoriul său sau în părți 
ale acestuia, după ce a fost autorizat în 
conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

(3) Fără a aduce atingere alineatului (1),
un stat membru poate, ca urmare a 
evaluării riscurilor realizate conform 
prezentei directive sau Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 și acționând în
calitate de gestionar al riscurilor, adopta 
măsuri de restricționare sau de interzicere a 
cultivării unui OMG sau a unor grupuri 
de OMG-uri definite prin cultură sau 
caracteristică sau a tuturor OMG-urilor 
autorizate pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia după ce au fost autorizate
în conformitate cu partea C din prezenta 
directivă sau cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, cu condiția ca astfel de 
măsuri să fie conforme dreptului Uniunii, 
să fie întemeiate, proporționale și 
nediscriminatorii și, în plus, să se bazeze 
pe motive imperative, precum cele legate 
de:

(a) obiectivele politicii de mediu distincte 
de elementele evaluate în conformitate cu
Directiva 2001/18/CE și cu Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003;

(a) obiectivele politicii de mediu legate de 
impactul asupra mediului care ar putea 
rezulta din cultivarea OMG-urilor și care 
este complementar impactului examinat 
cu ocazia evaluării științifice a riscurilor, 
realizate în conformitate cu
Directiva 2001/18/CE și cu Regulamentul
(CE) nr. 1829/2003. Aceste motive ar 
putea consta în:

- prevenirea dezvoltării rezistenței la 
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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 biodiversității locale, 
inclusiv a anumitor habitate și ecosisteme, 
sau a anumitor caracteristici naturale și 
ale peisajului, precum și a serviciilor și 
funcțiilor ecosistemice specifice;

- absența sau insuficiența datelor privind 
efectele adverse potențiale de diseminare 
a OMG-urilor asupra teritoriului sau a 
biodiversității statului membru;

(b) amenajarea teritoriului; (b) amenajarea teritoriului;

(c) utilizarea terenurilor; (c) utilizarea terenurilor;

(d) impactul socioeconomic; (d) impactul socioeconomic, care poate 
viza, de exemplu, 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;

(e) evitarea prezenței OMG-urilor în alte 
produse, fără a aduce atingere
articolul 26a;

(e) evitarea prezenței OMG-urilor în alte 
produse, fără a aduce atingere
articolului 26a;

(f) obiectivele politicii agricole; (f) obiectivele politicii agricole. Aceste 
motive pot cuprinde:

- necesitatea de a proteja diversitatea 
producției agricole;

- menținerea și dezvoltarea unor practici 
agricole care îmbină mai bine producția 
cu sustenabilitatea ecosistemelor;

- necesitatea de a se asigura puritatea 
semințelor.

(g) ordinea publică. (g) ordinea publică.
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(h) motive legate de opinia publică, de 
exemplu rezultate ale unui referendum la 
nivel național.

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective, dar, în 
niciun caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, cu excepția 
motivului prevăzut la litera (g) care nu 
poate fi invocat în mod individual, în 
funcție de circumstanțele specifice ale 
statului membru, regiunii, sau zonei în care 
se vor aplica măsurile respective, dar, în 
niciun caz, nu pot să contravină evaluării 
riscurilor pentru mediu realizată în 
conformitate cu prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Or. fr

Amendamentul 246
Julie Girling

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 3 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(3a) Un stat membru care intenționează 
să adopte măsuri în conformitate cu 
alineatul (3) din prezentul articol se 
asigură că măsurile respective:

(a) respectă libertatea de alegere a 
agricultorilor și a consumatorilor;

(b) nu determină nicio denaturare a 
concurenței între agricultorii din state 
membre diferite;

(c) nu contravin evaluării riscurilor 
pentru mediu, realizată în conformitate cu 
prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

(d) au făcut, în prealabil, obiectul unui 
studiu de impact care să le fi demonstrat 
necesitatea și proporționalitatea.
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Or. en

Amendamentul 247
Renate Sommer

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Un stat membru care intenționează să 
adopte măsuri în temeiul alineatului (3) de 
la prezentul articol transmite Comisiei, în 
prealabil, un proiect al respectivelor măsuri 
și motivele corespunzătoare invocate.
Această transmitere se poate efectua 
înaintea încheierii procedurii de 
autorizare a OMG-ului în temeiul părții C 
din prezenta directivă sau în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003. În
cursul unei perioade de 75 de zile de la 
data acestei transmiteri:

(4) Un stat membru care intenționează să 
adopte măsuri în temeiul alineatului (3) de 
la prezentul articol transmite Comisiei, în 
prealabil, un proiect al respectivelor măsuri 
și motivele corespunzătoare invocate. În 
cursul unei perioade de 90 de zile de la 
data acestei transmiteri:

Or. de

Amendamentul 248
Marijana Petir

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Un stat membru care intenționează să 
adopte măsuri în temeiul alineatului (3) de 
la prezentul articol transmite Comisiei, în 
prealabil, un proiect al respectivelor măsuri 
și motivele corespunzătoare invocate. 
Această transmitere se poate efectua 
înaintea încheierii procedurii de autorizare 

(4) Un stat membru care intenționează să 
adopte măsuri în temeiul alineatului (3) de 
la prezentul articol transmite Comisiei, în 
prealabil, un proiect al respectivelor măsuri 
și motivele corespunzătoare invocate. 
Această transmitere se poate efectua 
înaintea încheierii procedurii de autorizare 
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a OMG-ului în temeiul părții C din 
prezenta directivă sau în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003. În 
cursul unei perioade de 75 de zile de la 
data acestei transmiteri:

a OMG-ului în temeiul părții C din 
prezenta directivă sau în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003. În 
cursul unei perioade de 75 de zile de la 
data acestei transmiteri:

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

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

(aa) notificatorul/solicitantul se abține de 
la activitățile sale de introducere pe piață 
a soiului respectiv de OMG;

(ab) operatorii se abțin de la cultivarea 
soiului respectiv de OMG; și

(b) Comisia poate face toate observațiile pe 
care le consideră adecvate.

(b) Comisia poate face toate observațiile pe 
care le consideră adecvate.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că notificatorul/solicitantul nu are o poziție privilegiată în ceea ce 
privește statul membru, pe parcursul perioadei de revizuire a propunerii de măsuri și a 
motivelor specifice care au fost prezentate de statul său membru, în scopul reducerii 
eventualului prejudiciu adus solicitantului și operatorului, dacă se dovedește că cerințele 
statului membru sunt justificate.

Amendamentul 249
Julie Girling

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Un stat membru care intenționează să 
adopte măsuri în temeiul alineatului (3) de 
la prezentul articol transmite Comisiei, în 
prealabil, un proiect al respectivelor măsuri 
și motivele corespunzătoare invocate. 
Această transmitere se poate efectua 
înaintea încheierii procedurii de autorizare 
a OMG-ului în temeiul părții C din 

(4) Un stat membru care intenționează să 
adopte măsuri în temeiul alineatului (3) de 
la prezentul articol transmite Comisiei, în 
prealabil, un proiect al respectivelor măsuri 
și motivele corespunzătoare invocate. 
Această transmitere se poate efectua 
înaintea încheierii procedurii de autorizare 
a OMG-ului în temeiul părții C din 
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prezenta directivă sau în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003. În 
cursul unei perioade de 75 de zile de la data 
acestei transmiteri:

prezenta directivă sau în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003. În
conformitate cu Directiva 98/34/CE*a 
Parlamentului European și a Consiliului, 
în cursul unei perioade de 3 luni de la data 
acestei transmiteri:

__________________

*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 250
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

Un stat membru care intenționează să 
adopte măsuri în temeiul alineatului (3) de 
la prezentul articol transmite Comisiei, în 
prealabil, un proiect al respectivelor 
măsuri și motivele corespunzătoare 
invocate. Această transmitere se poate 
efectua înaintea încheierii procedurii de 
autorizare a OMG-ului în temeiul părții C 
din prezenta directivă sau în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003. În 
cursul unei perioade de 75 de zile de la 
data acestei transmiteri:

Un stat membru care adoptă măsuri în 
temeiul alineatului (3) de la prezentul 
articol le transmite Comisiei care le va 
comunica, la rândul său, celorlalte state 
membre și notificatorului/solicitantului și 
le va face publice. Această transmitere se 
poate efectua înaintea încheierii procedurii 
de autorizare a OMG-ului în temeiul părții 
C din prezenta directivă sau în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.

Or. fr
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Amendamentul 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Dispoziția eliminată împiedică libertatea statelor membre, cel puțin în esența textului.

Amendamentul 252
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

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

(a) statul membru în cauză se abține de la 
adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor 
respective, cu condiția ca aceasta să nu 
coincidă cu perioada de semănare a 
culturilor MG vizate de măsuri; și

Or. en

Amendamentul 253
Biljana Borzan

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
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Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului Amendamentul

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

(a) statul membru în cauză se abține de la 
adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor 
respective, solicitantul/titularul de 
autorizație care este afectat de măsurile 
de restricționare sau de interzicere a 
cultivării unui OMG sau a unui grup de 
OMG-uri într-un stat membru se abține 
de la toate activitățile legate de cultivarea 
respectivului OMG sau grup de OMG-uri 
în statul respectiv; și

Or. en

Amendamentul 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) Comisia poate face toate observațiile pe 
care le consideră adecvate.

(b) Comisia poate face toate observațiile
fără caracter neobligatoriu pe care le 
consideră adecvate.

Or. en

Amendamentul 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
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Poziția Consiliului Amendamentul

Dacă, pe parcursul acestei perioade, 
autorizația este acordată, ea trebuie să fie 
considerată suspendată temporar până la 
sfârșitul perioadei de 75 de zile.

Or. en

Amendamentul 256
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

Prin derogare de la alineatul 4 litera (a), 
măsuri naționale pot fi impuse provizoriu 
în cazul în care perioada de 75 de zile 
coincide cu perioada de semănare a 
respectivului OMG.

La expirarea termenului de 75 de zile 
menționat la primul paragraf și nu mai 
târziu de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, statul 
membru în cauză poate adopta măsurile, 
fie în forma propusă inițial, fie astfel cum 
au fost modificate pentru a ține seama de 
observațiile primite din partea Comisiei. 
Măsurile respective se transmit fără 
întârziere Comisiei, celorlalte state membre 
și notificatorului/solicitantului.

La expirarea termenului de 75 de zile 
menționat la primul paragraf, statul 
membru în cauză, pe toată durata de 
valabilitate a aprobării/autorizației și 
începând cu data intrării în vigoare a 
autorizației Uniunii, poată să adopte
măsurile, fie în forma propusă inițial, fie 
astfel cum au fost modificate pentru a ține 
seama de observațiile primite din partea 
Comisiei. Măsurile respective se transmit 
fără întârziere Comisiei, celorlalte state 
membre și titularului autorizației.

Or. en

Justificare

Bazat pe amendamentul 25 din proiectul de recomandare.
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Amendamentul 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

La expirarea termenului de 75 de zile 
menționat la primul paragraf și nu mai 
târziu de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, statul 
membru în cauză poate adopta măsurile, fie 
în forma propusă inițial, fie astfel cum au 
fost modificate pentru a ține seama de 
observațiile primite din partea Comisiei. 
Măsurile respective se transmit fără 
întârziere Comisiei, celorlalte state membre 
și notificatorului/solicitantului.

La expirarea termenului de 75 de zile 
menționat la primul paragraf, statul 
membru în cauză poate adopta măsurile, fie 
în forma propusă inițial, fie astfel cum au 
fost modificate pentru a ține seama de 
observațiile fără caracter obligatoriu
primite din partea Comisiei. Măsurile 
respective se transmit fără întârziere 
Comisiei, celorlalte state membre și 
notificatorului/solicitantului.

Or. en

Amendamentul 258
Renate Sommer

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

La expirarea termenului de 75 de zile 
menționat la primul paragraf și nu mai 
târziu de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, statul 
membru în cauză poate adopta măsurile, fie 
în forma propusă inițial, fie astfel cum au 
fost modificate pentru a ține seama de 
observațiile primite din partea Comisiei. 
Măsurile respective se transmit fără 
întârziere Comisiei, celorlalte state membre 

La expirarea termenului de 90 de zile 
menționat la primul paragraf, statul 
membru în cauză poate adopta măsurile, fie 
în forma propusă inițial, fie astfel cum au 
fost modificate pentru a ține seama de 
observațiile primite din partea Comisiei. 
Măsurile respective se transmit fără 
întârziere Comisiei, celorlalte state membre 
și notificatorului/solicitantului.
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și notificatorului/solicitantului.

Or. de

Amendamentul 259
Julie Girling

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

La expirarea termenului de 75 de zile
menționat la primul paragraf și nu mai 
târziu de doi ani de la data la care se acordă 
aprobarea/autorizația, statul membru în 
cauză poate adopta măsurile, fie în forma 
propusă inițial, fie astfel cum au fost 
modificate pentru a ține seama de 
observațiile primite din partea Comisiei. 
Măsurile respective se transmit fără 
întârziere Comisiei, celorlalte state membre 
și notificatorului/solicitantului.

La expirarea termenului de 3 luni
menționat la primul paragraf și nu mai 
târziu de doi ani de la data la care se acordă 
aprobarea/autorizația, statul membru în 
cauză poate adopta măsurile, fie în forma 
propusă inițial, fie astfel cum au fost 
modificate pentru a ține seama de 
observațiile primite din partea Comisiei. 
Măsurile respective se transmit fără 
întârziere Comisiei, celorlalte state membre 
și notificatorului/solicitantului. Statele 
membre adoptă măsuri pentru o perioadă 
maximă de cinci ani și le revizuiesc cu 
ocazia reînnoirii autorizației OMG-ului.

Or. en

Amendamentul 260
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

La expirarea termenului de 75 de zile 
menționat la primul paragraf și nu mai 
târziu de doi ani de la data la care se 

La expirarea termenului de 75 de zile 
menționat la primul paragraf, statul 
membru în cauză poate adopta măsurile, fie 
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acordă aprobarea/autorizația, statul 
membru în cauză poate adopta măsurile, fie 
în forma propusă inițial, fie astfel cum au 
fost modificate pentru a ține seama de 
observațiile primite din partea Comisiei. 
Măsurile respective se transmit fără 
întârziere Comisiei, celorlalte state membre 
și notificatorului/solicitantului.

în forma propusă inițial, fie astfel cum au 
fost modificate pentru a ține seama de 
observațiile primite din partea Comisiei. 
Măsurile respective se transmit fără 
întârziere Comisiei, celorlalte state membre 
și notificatorului/solicitantului.

Or. en

Amendamentul 261
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 2

Poziția Consiliului Amendamentul

La expirarea termenului de 75 de zile 
menționat la primul paragraf și nu mai 
târziu de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, statul 
membru în cauză poate adopta măsurile, 
fie în forma propusă inițial, fie astfel cum 
au fost modificate pentru a ține seama de 
observațiile primite din partea Comisiei. 
Măsurile respective se transmit fără 
întârziere Comisiei, celorlalte state membre 
și notificatorului/solicitantului.

Pe întreaga durată a 
aprobării/autorizației și începând de la 
data intrării în vigoare a 
aprobării/autorizației, statul membru în 
cauză poate, pe toată durata de valabilitate 
a aprobării/autorizației și începând cu 
data intrării în vigoare a autorizației 
Uniunii, să adopte măsurile, fie în forma 
propusă inițial, fie astfel cum au fost 
modificate pentru a ține seama de 
observațiile primite din partea Comisiei. 
Măsurile respective se transmit fără 
întârziere Comisiei, celorlalte state membre 
și notificatorului/solicitantului.

Or. fr

Amendamentul 262
Julie Girling

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
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Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Statele membre pun aceste măsuri la 
dispoziția tuturor operatorilor interesați, 
inclusiv a producătorilor agricoli, cu cel 
puțin șase luni înainte de începerea 
perioadei de vegetație. În cazul în care 
OMG-ul în cauză este autorizat cu mai 
puțin de șase luni înaintea începerii 
perioadei de vegetație, statele membre 
publică măsurile respective imediat după 
adoptarea acestora.

Or. en

Amendamentul 263
Renate Sommer

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b - alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) În cazul în care, după autorizarea 
unui OMG în temeiul prezentei directive 
sau al Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003 și nu mai devreme de doi 
ani de la data la care se acordă 
aprobarea/autorizația, un stat membru 
consideră că noi circumstanțe obiective 
justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației, acesta poate aplica 
procedura prevăzută la alineatele (1)-(4) 
mutatis mutandis, cu condiția ca aceste 
măsuri să nu afecteze cultivarea niciunor 
semințe și materiale săditoare modificate 
genetic autorizate, care au fost plantate în 
mod legal înainte de adoptarea măsurilor 
respective.

eliminat
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Or. de

Amendamentul 264
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) În cazul în care, după autorizarea 
unui OMG în temeiul prezentei directive 
sau al Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003 și nu mai devreme de doi 
ani de la data la care se acordă 
aprobarea/autorizația, un stat membru 
consideră că noi circumstanțe obiective 
justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației, acesta poate aplica 
procedura prevăzută la alineatele (1)-(4) 
mutatis mutandis, cu condiția ca aceste 
măsuri să nu afecteze cultivarea niciunor 
semințe și materiale săditoare modificate 
genetic autorizate, care au fost plantate în 
mod legal înainte de adoptarea măsurilor 
respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 265
Paul Brannen

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) În cazul în care, după autorizarea unui 
OMG în temeiul prezentei directive sau al 

(5) În cazul în care, după autorizarea unui 
OMG în temeiul prezentei directive sau al 



PE541.301v01-00 48/85 AM\1037669RO.doc

RO

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și nu 
mai devreme de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, un stat 
membru consideră că noi circumstanțe 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației, acesta poate aplica 
procedura prevăzută la alineatele (1)-(4) 
mutatis mutandis, cu condiția ca aceste 
măsuri să nu afecteze cultivarea niciunor 
semințe și materiale săditoare modificate 
genetic autorizate, care au fost plantate în 
mod legal înainte de adoptarea măsurilor 
respective.

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și nu 
mai devreme de cinci ani de la data la care 
se acordă aprobarea/autorizația, un stat 
membru consideră că noi circumstanțe 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației, acesta poate aplica 
procedura prevăzută la alineatele (1)-(4) 
mutatis mutandis, cu condiția ca aceste 
măsuri să nu afecteze cultivarea niciunor 
semințe și materiale săditoare modificate 
genetic autorizate, care au fost plantate în 
mod legal înainte de adoptarea măsurilor 
respective.

Or. en

Justificare

Agricultorilor ar trebui să li se permită să dispună de cel puțin două perioade de vegetație 
înainte de a fi puse în aplicare orice măsuri de renunțare sau de interzicere – astfel s-ar 
asigura securitatea operațiunilor agricultorilor în raport cu un proces național de durată de 
listare a semințelor.

Amendamentul 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) În cazul în care, după autorizarea unui 
OMG în temeiul prezentei directive sau al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și nu 
mai devreme de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, un stat 
membru consideră că noi circumstanțe 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației, acesta poate aplica 
procedura prevăzută la alineatele (1)-(4) 
mutatis mutandis, cu condiția ca aceste 

(5) În cazul în care, după autorizarea unui 
OMG în temeiul prezentei directive sau al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și nu 
mai devreme de cinci ani de la data la care 
se acordă aprobarea/autorizația, un stat 
membru consideră că noi circumstanțe 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației, acesta poate aplica 
procedura prevăzută la alineatele (1)-(4) 
mutatis mutandis, cu condiția ca aceste 
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măsuri să nu afecteze cultivarea niciunor 
semințe și materiale săditoare modificate 
genetic autorizate, care au fost plantate în 
mod legal înainte de adoptarea măsurilor 
respective.

măsuri să nu afecteze cultivarea niciunor 
semințe și materiale săditoare modificate 
genetic autorizate, care au fost plantate în 
mod legal înainte de adoptarea măsurilor 
respective.

Or. en

Amendamentul 267
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

(5) În cazul în care, după autorizarea unui 
OMG în temeiul prezentei directive sau al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și nu 
mai devreme de doi ani de la data la care 
se acordă aprobarea/autorizația, un stat 
membru consideră că noi circumstanțe 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației, acesta poate aplica 
procedura prevăzută la alineatele (1)-(4) 
mutatis mutandis, cu condiția ca aceste 
măsuri să nu afecteze cultivarea niciunor 
semințe și materiale săditoare modificate 
genetic autorizate, care au fost plantate în 
mod legal înainte de adoptarea măsurilor 
respective.

(5) În cazul în care, după autorizarea unui 
OMG în temeiul prezentei directive sau al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, un 
stat membru consideră că noi circumstanțe 
obiective justifică o adaptare a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației, acesta poate încă 
adopta măsuri de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-ului 
respectiv pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia. Prin urmare, el va 
trebui să asigure faptul că agricultorii
care au cultivat aceste culturi în mod legal
dispun de suficient timp pentru a finaliza 
activitățile aferente sezonului de cultivare 
în curs.

Or. fr

Amendamentul 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 5
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Poziția Consiliului Amendamentul

(5) În cazul în care, după autorizarea unui 
OMG în temeiul prezentei directive sau al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și nu 
mai devreme de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, un stat 
membru consideră că noi circumstanțe 
obiective justifică o adaptare a 
domeniului geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației, acesta poate aplica
procedura prevăzută la alineatele (1)-(4) 
mutatis mutandis, cu condiția ca aceste 
măsuri să nu afecteze cultivarea niciunor
semințe și materiale săditoare modificate 
genetic autorizate, care au fost plantate în 
mod legal înainte de adoptarea măsurilor 
respective.

(5) În cazul în care, după autorizarea unui 
OMG în temeiul prezentei directive sau al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și nu 
mai devreme de doi ani de la data la care se 
acordă aprobarea/autorizația, un stat 
membru consideră că este adecvat să nu 
permită cultivarea respectivului OMG pe 
întreg teritoriul lor sau în părți ale 
acestuia, procedura prevăzută la 
alineatele (1)-(4) se aplică mutatis 
mutandis. Atunci când sunt adoptate 
măsuri restrictive de către un stat membru 
în termen de doi ani de la data 
aprobării/autorizației sau dacă aceste 
măsuri afectează cultivarea unor semințe 
și materiale săditoare modificate genetic 
autorizate, care au fost plantate în mod 
legal înainte de adoptarea măsurilor 
respective, statul membru în cauză acordă 
agricultorilor afectați o compensație în 
concordanță cu prejudiciul economic real 
pe care l-au suferit.

Or. en

Amendamentul 269
Annie Schreijer-Pierik

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 5 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5a) Un stat membru care intenționează 
să adopte măsuri în conformitate cu 
alineatul (3) din prezentul articol are 
obligația: 

(a) de a asigura faptul că agricultorii care 
au cultivat aceste culturi în mod legal 
dispun de suficient timp pentru a finaliza 
activitățile aferente sezonului de cultivare 
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în curs; și

(b) de a efectua o analiză prealabilă 
independentă a costurilor și beneficiilor, 
ținând seama de orice alternative posibile.

Costurile și eforturile aferente unei 
analize a costurilor și beneficiilor este 
împărțită între statele membre și 
agricultorii responsabili.

Or. en

Justificare

Completează amendamentul propus de raportor pentru a se asigura că sunt uniform 
distribuite costurile între statele membre și agricultorii implicați.

Amendamentul 270
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 5 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5a) Un stat membru care urmărește 
adoptarea unor măsuri conform 
alineatului (3) se asigură că agricultorii 
care au cultivat aceste culturi în mod 
legal dispun de suficient timp pentru a 
finaliza activitățile aferente sezonului de 
cultivare în curs.

Or. fr

Justificare

Amendamentul 17, adoptat în primă lectură, a fost depus din nou. El stabilește un nou criteriu 
pe care statele membre trebuie să îl respecte în ceea ce privește OMG-ul deja introdus pe 
piață.
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Amendamentul 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 5 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5a) Un stat membru care intenționează 
să adopte măsuri în conformitate cu 
alineatul (3) asigură faptul că agricultorii 
care au cultivat aceste culturi în mod 
legal dispun de suficient timp pentru a 
finaliza activitățile aferente sezonului de 
cultivare în curs.

Or. en

Amendamentul 272
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 6

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) În cazul în care un stat membru 
dorește ca întreg teritoriul său sau o parte 
a acestuia să fie reintegrat(ă) în domeniul 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației din care a fost 
exclus(ă) anterior în conformitate cu 
alineatul (2), aceasta poate depune o 
cerere în acest sens la autoritatea 
competentă care a emis aprobarea scrisă 
în temeiul prezentei directive sau la 
Comisie în cazul în care OMG-ul a fost 
autorizat în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003. Autoritatea competentă 
care a emis aprobarea scrisă sau Comisia, 
după caz, modifică în consecință 
domeniul geografic de aplicare al 

eliminat
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aprobării sau al deciziei de autorizare.

Or. en

Amendamentul 273
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 6

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) În cazul în care un stat membru 
dorește ca întreg teritoriul său sau o parte 
a acestuia să fie reintegrat(ă) în domeniul 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației din care a fost 
exclus(ă) anterior în conformitate cu 
alineatul (2), aceasta poate depune o 
cerere în acest sens la autoritatea 
competentă care a emis aprobarea scrisă 
în temeiul prezentei directive sau la 
Comisie în cazul în care OMG-ul a fost 
autorizat în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003. Autoritatea competentă 
care a emis aprobarea scrisă sau Comisia, 
după caz, modifică în consecință 
domeniul geografic de aplicare al 
aprobării sau al deciziei de autorizare.

eliminat

Or. en

Justificare

Amendament conex eliminării termenului „etapa 1”. Alineatul (8) prevede dispoziții care 
permit unui stat membru să revoce măsuri de restricționare sau de interzicere a cultivării 
unui OMG pe teritoriul său.
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Amendamentul 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 6

Poziția Consiliului Amendamentul

(6) În cazul în care un stat membru dorește 
ca întreg teritoriul său sau o parte a 
acestuia să fie reintegrat(ă) în domeniul 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației din care a fost 
exclus(ă) anterior în conformitate cu 
alineatul (2), aceasta poate depune o cerere 
în acest sens la autoritatea competentă care 
a emis aprobarea scrisă în temeiul 
prezentei directive sau la Comisie în cazul 
în care OMG-ul a fost autorizat în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003. 
Autoritatea competentă care a emis 
aprobarea scrisă sau Comisia, după caz, 
modifică în consecință domeniul geografic 
de aplicare al aprobării sau al deciziei de 
autorizare.

(6) În cazul în care un stat membru dorește 
ca întreg teritoriul său sau o parte a 
acestuia să fie reintegrat(ă) în domeniul 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației din care a fost 
exclus(ă) anterior în conformitate cu 
alineatul (2), aceasta poate depune o cerere 
în acest sens la autoritatea competentă care 
a emis aprobarea scrisă în temeiul 
prezentei directive sau la Comisie în cazul 
în care OMG-ul a fost autorizat în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003. 
Autoritatea competentă care a emis 
aprobarea scrisă sau Comisia, după caz, 
modifică în consecință domeniul geografic 
de aplicare al aprobării sau al deciziei de 
autorizare. Statul membru trebuie totuși să 
justifice reintegrarea zonei și trebuie să 
consulte colectivitățile locale sau direct 
locuitorii zonei în cauză.

Or. fr

Justificare

Orice schimbare de decizie care merge în sensul unei autorizări a OMG-urilor trebuie să 
respecte principiul precauției, în temeiul căruia această decizie nu poate decât să agraveze o 
situație existentă. Cetățenii zonei geografice vizate trebuie să își dea avizul și să cunoască 
motivele reintegrării teritoriului lor.

Amendamentul 275
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 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În scopul unei adaptări a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG în 
temeiul alineatelor (5) și (6) și cu condiția 
ca, în temeiul alineatului (5), titularul 
aprobării/autorizației să își dea acordul în 
mod explicit sau tacit cu privire la 
solicitarea statului membru:

eliminat

(a) în cazul unui OMG autorizat în 
temeiul prezentei directive, autoritatea 
competentă care a emis aprobarea scrisă 
modifică în consecință domeniul 
geografic de aplicare al aprobării și 
informează Comisia , statele membre și 
titularul autorizației după efectuarea 
acestei modificări;

(b) în cazul unui OMG autorizat în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003, Comisia modifică în 
consecință decizia de autorizare, fără a 
aplica procedura prevăzută la articolul 35 
alineatul (2) din regulamentul respectiv. 
Comisia comunică în consecință acest 
fapt statelor membre și titularului 
autorizației.

Or. en

Justificare

Amendament conex eliminării termenului „etapa 1”. Alineatul (8) prevede dispoziții care 
permit unui stat membru să revoce măsuri de restricționare sau de interzicere a cultivării 
unui OMG pe teritoriul său.
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Amendamentul 276
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În scopul unei adaptări a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG în 
temeiul alineatelor (5) și (6) și cu condiția 
ca, în temeiul alineatului (5), titularul 
aprobării/autorizației să își dea acordul în 
mod explicit sau tacit cu privire la 
solicitarea statului membru:

eliminat

(a) în cazul unui OMG autorizat în 
temeiul prezentei directive, autoritatea 
competentă care a emis aprobarea scrisă 
modifică în consecință domeniul 
geografic de aplicare al aprobării și 
informează Comisia , statele membre și 
titularul autorizației după efectuarea 
acestei modificări;

(b) în cazul unui OMG autorizat în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003, Comisia modifică în 
consecință decizia de autorizare, fără a 
aplica procedura prevăzută la articolul 35 
alineatul (2) din regulamentul respectiv. 
Comisia comunică în consecință acest 
fapt statelor membre și titularului 
autorizației.

Or. en

Amendamentul 277
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă
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Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În scopul unei adaptări a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG în temeiul
alineatelor (5) și (6) și cu condiția ca, în 
temeiul alineatului (5), titularul 
aprobării/autorizației să își dea acordul în 
mod explicit sau tacit cu privire la 
solicitarea statului membru:

(7) În scopul unei adaptări a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG în temeiul
alineatului (6):

Or. fr

Amendamentul 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului Amendamentul

(7) În scopul unei adaptări a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG în temeiul 
alineatelor (5) și (6) și cu condiția ca, în 
temeiul alineatului (5), titularul 
aprobării/autorizației să își dea acordul în 
mod explicit sau tacit cu privire la 
solicitarea statului membru::

(7) În scopul unei adaptări a domeniului 
geografic de aplicare al 
aprobării/autorizației unui OMG în temeiul 
alineatelor (5) și (6) și cu condiția ca, în 
temeiul alineatului (5), Comisia sau 
organismul de autorizare să își dea 
acordul în mod explicit sau tacit cu privire 
la solicitarea
notificatorului/solicitantului::

Or. en

Amendamentul 279
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 7 – paragraful 1 – litera a
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Poziția Consiliului Amendamentul

(a) în cazul unui OMG autorizat în 
temeiul prezentei directive, autoritatea 
competentă care a emis aprobarea scrisă 
modifică în consecință domeniul 
geografic de aplicare al aprobării și 
informează Comisia , statele membre și 
titularul autorizației după efectuarea 
acestei modificări;

eliminat

Or. en

Amendamentul 280
Nicola Caputo

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 7 – paragraful 1 – litera b

Poziția Consiliului Amendamentul

(b) în cazul unui OMG autorizat în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003, Comisia modifică în 
consecință decizia de autorizare, fără a 
aplica procedura prevăzută la articolul 35 
alineatul (2) din regulamentul respectiv. 
Comisia comunică în consecință acest 
fapt statelor membre și titularului 
autorizației.

eliminat

Or. en

Amendamentul 281
Julie Girling

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 10 (nou)
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Poziția Consiliului Amendamentul

(10) Măsurile adoptate în temeiul 
prezentului articol nu împiedică 
desfășurarea cercetărilor în domeniul 
biotehnologiei cu condiția ca, cu ocazia 
efectuării unor astfel de cercetări, să se 
respecte toate măsurile de securitate 
necesare.

Or. en

Amendamentul 282
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 10 (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) Statele membre vecine cooperează în 
vederea asigurării unei partajări adecvate 
a informațiilor, în vederea garantării 
funcționării efective a unor măsuri de 
coexistență în zonele transfrontaliere și 
pentru a evita diseminarea 
transfrontalieră de către un stat membru 
în care cultivarea unui OMG este 
autorizată către un stat membru vecin 
unde ea este interzisă.

Or. fr

Justificare

Propunerea de modificare a Directivei 2001/18/CE merită să fie consolidată cu privire la 
importanța coexistenței la nivelul frontierelor, care este insuficient luată în considerare.

Amendamentul 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin
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Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 ba (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

„Articolul 26ba

Cerințele în materie de răspundere și 
garanțiile financiare

Statele membre în care un OMG poate fi 
cultivat în temeiul aprobării/autorizației 
eliberate conform articolului 26b instituie 
un sistem obligatoriu general privind 
răspunderea financiară și garanțiile 
financiare, care se aplică tuturor 
operatorilor și care garantează că 
poluatorul plătește pentru toate efectele 
sau daunele neintenționate care ar putea 
apărea ca urmare a diseminării deliberate 
sau a introducerii pe piață a unor OMG-
uri.”

Or. fr

Amendamentul 284
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 ba (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

„Articolul 26ba

Cerințele în materie de răspundere și 
garanțiile financiare

Statele membre în care un OMG poate fi 
cultivat în temeiul aprobării/autorizației 
scrise eliberate conform prezentei 
directive și, după caz, conform deciziei 
adoptate în temeiul articolului 19, precum 
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și conform deciziei de autorizare adoptată 
în temeiul articolelor 7 și 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 
instituie un sistem obligatoriu general 
privind răspunderea financiară și 
garanțiile financiare, care se aplică 
tuturor operatorilor și care garantează că 
poluatorul plătește pentru toate efectele 
sau daunele neintenționate care ar putea 
apărea ca urmare a diseminării deliberate 
sau a introducerii pe piață a unor OMG-
uri.”

Or. fr

Justificare

Ideea cu privire la amendamentul 24, adoptat în primă lectură, este reutilizată. El stabilește 
un nou criteriu pe care statele membre care doresc să cultive OMG-uri trebuie să îl respecte 
în ceea ce privește OMG-ul deja introdus pe piață.

Amendamentul 285
Marijana Petir

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 ba (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 26ba

Cerințele în materie de răspundere și 
garanțiile financiare

(1) Statele membre instituie un sistem 
obligatoriu general privind răspunderea 
financiară și garanțiile financiare, care se 
aplică tuturor titularilor de 
aprobări/autorizații și operatorilor care 
garantează că poluatorul plătește pentru 
efectele sau daunele neintenționate care 
ar putea apărea ca urmare a diseminării 
deliberate sau a introducerii pe piață a 
unor OMG-uri.
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Or. en

Justificare

În ceea ce privește aplicarea dispozițiilor din Directiva 2004/35/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului, în care 
răspunderea pentru orice daune aduse mediului ia în considerare numai relația dintre 
operatori și statul membru, titularul de aprobare (autorizație) nu poate fi scutit de 
răspundere pentru daunele aduse mediului.

Amendamentul 286
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 ba (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

„Articolul 26ba

Cerințele în materie de răspundere și 
garanțiile financiare

Statele membre instituie un sistem 
obligatoriu general privind răspunderea 
financiară și penală, precum și garanțiile 
financiare, care se aplică tuturor 
operatorilor, astfel încât poluatorul să fie 
responsabil atât din punct de vedere 
financiar, cât și penal pentru toate 
efectele sau daunele neintenționate care 
ar putea apărea ca urmare a diseminării 
deliberate sau a introducerii pe piață a 
unor OMG-uri.”

Or. fr

Amendamentul 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 ba (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 26ba

Cerințele în materie de răspundere și 
garanțiile financiare 

Statele membre instituie un sistem
obligatoriu general privind răspunderea 
financiară și garanțiile de asigurare, care 
se aplică tuturor operatorilor economici și 
care garantează că poluatorul plătește 
pentru toate efectele sau daunele 
neintenționate care ar putea apărea ca 
urmare a diseminării deliberate sau a 
introducerii pe piață a unor OMG-uri.

Or. it

Justificare

Se reia aici amendamentul 24 aprobat în primă lectură de Parlamentul European.

Amendamentul 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 ba (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 26ba

Cerințele în materie de răspundere și 
garanțiile financiare

Statele membre instituie un sistem 
obligatoriu general privind răspunderea 
financiară și garanțiile financiare în 
legislația lor națională privind OMG-
urile, care se aplică tuturor operatorilor și 
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care garantează că poluatorul plătește 
pentru efectele sau daunele 
neintenționate care ar putea apărea ca 
urmare a diseminării deliberate sau a 
introducerii pe piață a unor OMG-uri. 
Comisia instituie un fond obligatoriu de 
garanții financiare la nivelul UE format 
din contribuțiile tuturor societăților care 
introduc OMG-uri pe piața europeană cu 
scopul de a se acoperi costurile 
suplimentare neintenționate pentru 
cazurile de contaminare transnațională.

Or. en

Justificare

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority 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 the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.

Amendamentul 289
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 bb (nou) 

Poziția Consiliului Amendamentul

„Articolul 26bb
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Etichetarea cu mențiunea „fără OMG-
uri”

Comisia propune condiții armonizate, în 
care operatorii pot recurge la mențiuni 
referitoare la absența OMG-urilor din 
produse.”

Or. fr

Justificare

Orientările referitoare la coexistența culturilor din 13 iulie 2010 indică faptul că statele 
membre pot lua măsuri pentru a se evita efectele economice exercitate de prezența OMG-
urilor până la praguri inferioare pragului de etichetare comunitară de 0,9 %. Pentru a se 
evita denaturarea concurenței, condițiile în care operatorii pot recurge la mențiuni 
referitoare la absența OMG-urilor din produse ar trebui armonizate la nivel comunitar.

Amendamentul 290
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 c

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 26c eliminat

Măsuri tranzitorii

(1) De la ...* până la …**, un stat membru 
poate solicita, prin intermediul Comisiei, 
unui notificator/solicitant să își adapteze 
domeniul geografic de aplicare al unei 
notificări/cereri de acordare a autorizației 
depuse sau al unei autorizații acordate, în 
temeiul prezentei directive sau al 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 înainte 
de …*. Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
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în cauză.

(2) În cazul în care solicitarea este în curs 
de examinare și notificatorul/solicitantul 
a fost de acord în mod explicit sau tacit cu 
această solicitare în termen de 30 de zile 
de la transmiterea solicitării respective, 
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației se adaptează în consecință. 
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.

(3) În cazul în care autorizația a fost deja 
acordată și titularul autorizației a fost de 
acord în mod explicit sau tacit cu o 
solicitare în termen de 30 de zile de la 
data transmiterii solicitării menționate la 
alineatul (1) de la prezentul articol, 
autorizația este stabilită conform 
acordului din partea titularului 
autorizației. În cazul unei aprobări scrise 
în temeiul prezentei directive, autoritatea 
competentă modifică în consecință 
domeniul geografic de aplicare al 
aprobării, conform acordului explicit sau 
tacit din partea titularului autorizației, și 
informează Comisia, statele membre și 
titularul autorizației după efectuarea 
acestei modificări. În cazul unei 
autorizații în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, 
Comisia modifică în consecință decizia de 
autorizare, fără a aplica procedura 
prevăzută la articolul 35 alineatul (2) din 
regulamentul respectiv. Comisia 
comunică în consecință acest fapt statelor 
membre și titularului autorizației .

(4) Dacă un notificator/solicitant sau, 
după caz, titularul unei autorizații se 
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opune unei astfel de solicitări, 
articolul 26b alineatele (3)-(9) se aplică 
mutatis mutandis.

(5) Prezentul articol nu afectează 
cultivarea niciunor semințe și materiale 
săditoare modificate genetic autorizate 
care au fost plantate în mod legal înainte 
de restricționarea sau interzicerea 
cultivării de OMG-uri în statul membru.

(6) Măsurile adoptate în temeiul 
prezentului articol nu aduc atingere 
liberei circulații a OMG-urilor autorizate, 
ca produse în sine sau ca componente ale 
unor produse.

__________________

*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a directivei din doc st10972/14.

*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a directivei din doc st10972/14+ 6 
luni.”

Or. en

Justificare

Amendament conex eliminării termenului „etapa 1”.

Amendamentul 291
Younous Omarjee

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

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) De la ...* până la …**, un stat membru 
poate solicita, prin intermediul Comisiei, 
unui notificator/solicitant să își adapteze 
domeniul geografic de aplicare al unei 
notificări/cereri de acordare a autorizației 
depuse sau al unei autorizații acordate, în 

(1) De la ...* până la …**, un stat membru 
poate decide ca un notificator/solicitant să 
își adapteze domeniul geografic de aplicare 
al unei notificări/cereri de acordare a 
autorizației depuse sau al unei autorizații 
acordate, în temeiul prezentei directive sau 
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temeiul prezentei directive sau al
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 înainte 
de …*. Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
în cauză.

al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 
înainte de …*. Comisia transmite fără 
întârziere notificatorului/solicitantului și 
celorlalte state membre decizia statului 
membru în cauză.

__________________ __________________

*JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a directivei din doc st10972/14.

*JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a directivei din doc st10972/14.

**JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a directivei din doc st10972/14+ 6 luni.”

**JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a directivei din doc st10972/14+ 6 luni.”

Or. fr

Amendamentul 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) De la ...* până la …**, un stat membru
poate solicita, prin intermediul Comisiei, 
unui notificator/solicitant să își adapteze 
domeniul geografic de aplicare al unei 
notificări/cereri de acordare a autorizației 
depuse sau al unei autorizații acordate, în 
temeiul prezentei directive sau al
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 înainte 
de …*. Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
în cauză.

(1) De la ...* până la …**, un
notificator/solicitant poate solicita 
Comisiei sau organismului de autorizare
să își adapteze domeniul geografic de 
aplicare al unei notificări/cereri de acordare 
a autorizației depuse sau al unei autorizații 
acordate, în temeiul prezentei directive sau 
al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 
înainte de …*. Comisia transmite fără 
întârziere solicitarea
notificatorului/solicitantului statului 
membru în cauză și celorlalte state 
membre.

__________________ __________________

*JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a directivei din doc st10972/14.

*JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a directivei din doc st10972/14.

*JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a directivei din doc st10972/14+ 6 luni.”

*JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a directivei din doc st10972/14+ 6 luni.”
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Or. en

Amendamentul 293
Renate Sommer

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

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care solicitarea este în curs 
de examinare și notificatorul/solicitantul a 
fost de acord în mod explicit sau tacit cu 
această solicitare în termen de 30 de zile de 
la transmiterea solicitării respective, 
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
se adaptează în consecință. 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.

(2) În cazul în care solicitarea este în curs 
de examinare și notificatorul/solicitantul a 
fost de acord în mod explicit cu această 
solicitare în termen de 30 de zile de la 
transmiterea solicitării respective, 
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
se adaptează în consecință. 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 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care solicitarea este în curs (2) În cazul în care solicitarea este în curs 
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de examinare și notificatorul/solicitantul a 
fost de acord în mod explicit sau tacit cu 
această solicitare în termen de 30 de zile 
de la transmiterea solicitării respective,
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a 
autorizației se adaptează în consecință. 
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.

de examinare și Comisia a admis 
solicitarea din partea statului, transmisă
în mod corespunzător 
notificatorului/solicitantului, de a adapta
domeniul geografic de aplicare, efectele 
adaptării se produc înainte de data 
intrării în vigoare a autorizației scrise 
eliberate conform prezentei directive.

Or. it

Amendamentul 295
Younous Omarjee

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

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care solicitarea este în curs 
de examinare și notificatorul/solicitantul
a fost de acord în mod explicit sau tacit cu 
această solicitare în termen de 30 de zile 
de la transmiterea solicitării respective, 
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
se adaptează în consecință. 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, 

(2) În cazul în care o astfel de decizie a fost
luată de către un stat membru, domeniul 
geografic de aplicare al notificării/cererii 
de acordare a autorizației se adaptează în 
consecință. 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.
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conform acordului explicit sau tacit al 
notificatorului/solicitantului.

Or. fr

Amendamentul 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care solicitarea este în curs 
de examinare și notificatorul/solicitantul a 
fost de acord în mod explicit sau tacit cu 
această solicitare în termen de 30 de zile 
de la transmiterea solicitării respective, 
domeniul geografic de aplicare al 
notificării/cererii de acordare a autorizației 
se adaptează în consecință. 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.

(2) În cazul în care solicitarea este în curs 
de examinare și Comisia sau organismul 
de autorizare nu s-a opus acestei solicitări
în termen de 30 de zile de la transmiterea 
solicitării respective, domeniul geografic 
de aplicare al notificării/cererii de acordare 
a autorizației se adaptează în consecință. 
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 297
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 c – alineatul 3
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Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care autorizația a fost deja 
acordată și titularul autorizației a fost de 
acord în mod explicit sau tacit cu o 
solicitare în termen de 30 de zile de la 
data transmiterii solicitării menționate la 
alineatul (1) de la prezentul articol, 
autorizația este stabilită conform 
acordului din partea titularului 
autorizației. În cazul unei aprobări scrise 
în temeiul prezentei directive, autoritatea 
competentă modifică în consecință 
domeniul geografic de aplicare al 
aprobării, conform acordului explicit sau 
tacit din partea titularului autorizației, și 
informează Comisia, statele membre și 
titularul autorizației după efectuarea 
acestei modificări. În cazul unei 
autorizații în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, 
Comisia modifică în consecință decizia de 
autorizare, fără a aplica procedura 
prevăzută la articolul 35 alineatul (2) din 
regulamentul respectiv. Comisia 
comunică în consecință acest fapt statelor 
membre și titularului autorizației .

eliminat

Or. fr

Amendamentul 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 c – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

(3) În cazul în care autorizația a fost deja 
acordată și titularul autorizației a fost de 
acord în mod explicit sau tacit cu o 
solicitare în termen de 30 de zile de la data 
transmiterii solicitării menționate la 

(3) În cazul în care autorizația a fost deja 
acordată și Comisia sau organismul de 
autorizare a fost de acord în mod explicit 
sau tacit cu o solicitare în termen de 30 de 
zile de la data transmiterii solicitării 
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alineatul (1) de la prezentul articol, 
autorizația este stabilită conform 
acordului din partea titularului 
autorizației. În cazul unei aprobări scrise în 
temeiul prezentei directive, autoritatea 
competentă modifică în consecință 
domeniul geografic de aplicare al 
aprobării, conform acordului explicit sau 
tacit din partea titularului autorizației, și 
informează Comisia, statele membre și 
titularul autorizației după efectuarea acestei 
modificări. În cazul unei autorizații în 
temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1829/2003, Comisia modifică în 
consecință decizia de autorizare, fără a 
aplica procedura prevăzută la articolul 35 
alineatul (2) din regulamentul respectiv. 
Comisia comunică în consecință acest fapt 
statelor membre și titularului autorizației .

menționate la alineatul (1) de la prezentul 
articol, autorizația este convenită de 
Comisie sau de organismul de autorizare. 
În cazul unei aprobări scrise în temeiul 
prezentei directive, autoritatea competentă 
modifică în consecință domeniul geografic 
de aplicare al aprobării, conform acordului 
explicit sau tacit din partea Comisiei sau 
organismului de autorizare, și informează 
Comisia, statele membre și titularul 
autorizației după efectuarea acestei 
modificări. În cazul unei autorizații în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003, Comisia modifică în 
consecință decizia de autorizare, fără a 
aplica procedura prevăzută la articolul 35 
alineatul (2) din regulamentul respectiv. 
Comisia comunică în consecință acest fapt 
statelor membre și titularului autorizației.

Or. en

Amendamentul 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 c – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Dacă un notificator/solicitant sau, 
după caz, titularul unei autorizații se 
opune unei astfel de solicitări, 
articolul 26b alineatele (3)-(9) se aplică 
mutatis mutandis.

eliminat

Or. en

Amendamentul 300
Younous Omarjee
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Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 c – alineatul 4

Poziția Consiliului Amendamentul

(4) Dacă un notificator/solicitant sau, după 
caz, titularul unei autorizații se opune
unei astfel de solicitări, articolul 26b 
alineatele (3)-(9) se aplică mutatis 
mutandis.

(4) Un notificator/solicitant nu se poate
opune în niciun fel deciziei unui stat 
membru.

Or. fr

Amendamentul 301
Renate Sommer

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 c - alineatul 5 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că 
fermierii care cultivă OMG-uri deja 
autorizate, au suficient timp pentru 
adaptare și nu pot fi făcuți răspunzători în 
mod retroactiv. Măsurile de retragere a 
unei autorizații pentru OMG-uri , care 
sunt cultivate deja, trebuie, prin urmare, 
făcute publice cu cel puțin 12 luni înainte 
de începerea fazei de cultivare. Fermierii 
vor fi despăgubiți pentru semințele 
modificate genetic achiziționate deja, care 
nu mai au voie să fie semănate după o 
interzicere a cultivării.

Or. de

Amendamentul 302
Renate Sommer
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Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 c a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol:

„Articolul 26ca

Pragurile pentru semințe

Comisia stabilește praguri pentru 
indicarea pe etichete a urmelor de OMG-
uri în semințele convenționale, la cele mai 
scăzute niveluri realiste, proporționate și 
funcționale, pentru toți agenții 
economici.”

Or. en

Amendamentul 303
Julie Girling

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

Poziția Consiliului Amendamentul

(1a) Se introduce următorul articol:

„Articolul 26ca

Pragurile pentru semințe

Pe baza concluziilor Consiliului Mediu 
adoptate la 4 decembrie 2008, Comisia 
evaluează nevoia de stabilire a unor 
praguri pentru indicarea pe etichete a 
prezenței accidentale de OMG-urilor în 
semințele convenționale. Comisia se 
asigură că toate pragurile considerate 
sunt la cele mai scăzute niveluri realiste, 
proporționate și funcționale, pentru toți 
operatorii economici, și contribuie la 
asigurarea libertății de alegere a 
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agricultorilor și a consumatorilor.

În plus, Comisia evaluează necesitatea 
unei armonizări a metodelor de 
eșantionare și de analiză pentru OMG-
urile neautorizate, prezente în cantități 
reduse în semințe și, în special, pentru 
stabilirea unei limite de performanță 
minimă a metodelor de detecție.”

Or. en

Amendamentul 304
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

La cel mult patru ani de la …+, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind modul în care 
statele membre utilizează prezenta 
directivă, inclusiv privind eficacitatea 
dispozițiilor care permit statelor membre să 
restricționeze sau să interzică cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia și buna funcționare a pieței 
interne. Raportul respectiv poate fi însoțit 
de propunerile legislative pe care Comisia 
le consideră adecvate. Comisia prezintă, de 
asemenea, un raport referitor la 
progresele înregistrate în acordarea unui 
statut normativ orientărilor consolidate 
ale autorității pe 2010 privind evaluarea 
riscurilor asupra mediului generate de 
plantele modificate genetic.

La cel mult patru ani de la …+, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind modul în care 
statele membre utilizează prezenta 
directivă, inclusiv privind eficacitatea 
dispozițiilor care permit statelor membre să 
restricționeze sau să interzică cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia și buna funcționare a pieței 
interne. Raportul respectiv poate fi însoțit 
de propunerile legislative pe care Comisia 
le consideră adecvate.

__________________ __________________
+ JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

Or. en
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Justificare

Conex amendamentului prin care se solicită Comisiei să prezinte un proiect de regulament de 
punere în aplicare privind evaluarea riscurilor pentru mediu prezentate de OMG-uri.

Amendamentul 305
Younous Omarjee

Poziția Consiliului
Articolul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

La cel mult patru ani de la …+, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind modul în care 
statele membre utilizează prezenta 
directivă, inclusiv privind eficacitatea 
dispozițiilor care permit statelor membre să 
restricționeze sau să interzică cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia și buna funcționare a pieței 
interne. Raportul respectiv poate fi însoțit 
de propunerile legislative pe care Comisia 
le consideră adecvate. Comisia prezintă, de 
asemenea, un raport referitor la 
progresele înregistrate în acordarea unui 
statut normativ orientărilor consolidate 
ale autorității pe 2010 privind evaluarea 
riscurilor asupra mediului generate de 
plantele modificate genetic.

La cel mult patru ani de la …+, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind modul în care 
statele membre utilizează prezenta 
directivă, inclusiv privind eficacitatea 
dispozițiilor care permit statelor membre să 
restricționeze sau să interzică cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia și buna funcționare a pieței 
interne. Raportul respectiv poate fi însoțit 
de propunerile legislative pe care Comisia 
le consideră adecvate.

Comisia acordă, de asemenea, statut 
normativ orientărilor consolidate ale 
autorității pe 2010 privind evaluarea 
riscurilor asupra mediului generate de 
plantele modificate genetic, în cel mai 
scurt timp.

__________________ __________________

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

Or. fr
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Amendamentul 306
Gilles Pargneaux

Poziția Consiliului
Articolul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

Cel târziu la un an de la ...+, Comisia 
publică o propunere legislativă pentru a 
acorda un statut normativ orientărilor 
consolidate publicate de către Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară 
în 2010 pentru evaluarea riscurilor 
asupra mediului generate de plantele 
modificate genetic.

La cel mult patru ani de la …+, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind modul în care 
statele membre utilizează prezenta 
directivă, inclusiv privind eficacitatea 
dispozițiilor care permit statelor membre să 
restricționeze sau să interzică cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia și buna funcționare a pieței 
interne. Raportul respectiv poate fi însoțit 
de propunerile legislative pe care Comisia 
le consideră adecvate. Comisia prezintă, de 
asemenea, un raport referitor la progresele 
înregistrate în acordarea unui statut 
normativ orientărilor consolidate ale 
autorității pe 2010 privind evaluarea 
riscurilor asupra mediului generate de 
plantele modificate genetic.

La cel mult patru ani de la …, Comisia 
prezintă, de asemenea, Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
modul în care statele membre utilizează 
prezenta directivă, inclusiv privind 
eficacitatea dispozițiilor care permit 
statelor membre să restricționeze sau să 
interzică cultivarea de OMG-uri pe întreg 
teritoriul lor sau în părți ale acestuia și 
buna funcționare a pieței interne. Raportul 
respectiv poate fi însoțit de propunerile 
legislative pe care Comisia le consideră 
adecvate. Comisia prezintă, de asemenea, 
un raport referitor la progresele înregistrate 
în acordarea unui statut normativ 
orientărilor consolidate ale autorității pe 
2010 privind evaluarea riscurilor asupra 
mediului generate de plantele modificate 
genetic.

__________________ __________________
+ JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează asigurarea consolidării procedurilor de evaluare a OMG-urilor. 
EFSA a acționat în vederea actualizării orientărilor și a publicat un document revizuit în 
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noiembrie 2010. Totuși, Comisia nu a propus niciun proiect care să permită Comisiei să 
publice o ajustare a orientărilor la anexa II la Directiva 2001/18/CE. De aceea acest 
amendament urmărește să acorde un termen de un an Comisiei pentru a publica o ajustare a 
orientărilor la anexa II la Directiva 2001/18/CE.

Amendamentul 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Poziția Consiliului
Articolul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

La cel mult patru ani de la …+, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind modul în care 
statele membre utilizează prezenta 
directivă, inclusiv privind eficacitatea 
dispozițiilor care permit statelor membre să 
restricționeze sau să interzică cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia și buna funcționare a pieței 
interne. Raportul respectiv poate fi însoțit 
de propunerile legislative pe care Comisia 
le consideră adecvate. Comisia prezintă, de
asemenea, un raport referitor la 
progresele înregistrate în acordarea unui 
statut normativ orientărilor consolidate 
ale autorității pe 2010 privind evaluarea 
riscurilor asupra mediului generate de 
plantele modificate genetic.

La cel mult patru ani de la …+, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind modul în care 
statele membre utilizează prezenta 
directivă, inclusiv privind eficacitatea 
dispozițiilor care permit statelor membre să 
restricționeze sau să interzică cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia și buna funcționare a pieței 
interne. Raportul respectiv poate fi însoțit 
de propunerile legislative pe care Comisia 
le consideră adecvate. Pe durata acestei 
perioade, Comisia solicită EFSA să 
modifice metoda sa de evaluare. 
Orientările publicate în 2010 trebuie să 
fie revizuite, completând studiul OMG-
urilor combinate sau „stacked-events” 
asupra animalelor. În plus, studiile 
trebuie să vizeze o perioadă mai lungă și 
un mai mare număr de animale.

__________________ __________________
+ JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

Or. fr

Justificare

Culturile de OMG-uri cu mai multe caracteristici modificate (stacked-events sau OMG-uri 
combinate) reprezintă deja cu mult peste majoritatea culturilor de OMG-uri (în Statele Unite, 
71 % pentru porumb și 2/3 pentru bumbac), de unde necesitatea imperioasă de a le evalua și 
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a schimba practicile EFSA.

Amendamentul 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Poziția Consiliului
Articolul 2 

Poziția Consiliului Amendamentul

La cel mult patru ani de la …+, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind modul în care 
statele membre utilizează prezenta 
directivă, inclusiv privind eficacitatea 
dispozițiilor care permit statelor membre să 
restricționeze sau să interzică cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia și buna funcționare a pieței 
interne. Raportul respectiv poate fi însoțit 
de propunerile legislative pe care Comisia
le consideră adecvate. Comisia prezintă, 
de asemenea, un raport referitor la 
progresele înregistrate în acordarea unui 
statut normativ orientărilor consolidate
ale autorității pe 2010 privind evaluarea 
riscurilor asupra mediului generate de 
plantele modificate genetic.

La cel mult patru ani de la …+, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind modul în care 
statele membre utilizează prezenta 
directivă, inclusiv privind eficacitatea 
dispozițiilor care permit statelor membre să 
restricționeze sau să interzică cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia și buna funcționare a pieței 
interne. La cel mult patru ani de la …+,
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului o propunere legislativă care 
vizează ca anexa II la Directiva 
2001/18/CE să fie conformă cu noile 
orientări ale Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară privind evaluarea 
riscurilor referitoare la OMG-uri.

__________________ __________________
+ JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

Or. fr

Amendamentul 309
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 2a
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Înainte de ...+ , Comisia prezintă un 
proiect de regulament de punere în 
aplicare privind evaluarea riscurilor 
pentru mediu prezentate de OMG-uri. 
Regulamentul de punere în aplicare 
asigură, printre altele, că sunt luate în 
considerare următoarele în cadrul 
evaluării riscurilor pentru mediu:

- efectele directe și indirecte asupra 
mediului pe termen lung ale culturilor 
modificate genetic;

- efectele potențiale asupra organismelor 
nevizate;

- caracteristicile mediilor-gazdă și ale 
zonelor geografice în care culturi 
modificate genetic pot fi cultivate;

- rezistența la pesticide a dăunătorilor și a 
buruienilor;

- consecințele potențiale asupra mediului 
determinate de modificarea practicilor de 
utilizare a erbicidelor din cauza culturilor 
modificate genetic rezistente la erbicide;

De asemenea, regulamentul de punere în 
aplicare asigură că evaluarea riscurilor 
pentru mediu reflectă în mod adecvat 
incertitudinile științifice și interpretările 
divergente ale datelor științifice.

__________________

 JO: a se introduce data – șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure că opțiunea de „renunțare” a statelor membre este corelată cu o 
evaluarea a riscurilor armonizată. Orientările EFSA privind evaluarea riscurilor pentru 
mediu prezentate de OMG-uri fost deja prezentat în 2010, împreună cu un aviz de abordare a 
evaluării impactului potențial al plantelor modificate genetic asupra organismelor nevizate. 
Comunicarea promitea prezentarea unui regulament de punere în aplicare, care ulterior ar 
servi ca bază pentru solicitanți atunci când depun solicitări de autorizare a OMG-urilor și 
pentru evaluatorii de riscuri. Cu toate acestea, nu s-a întreprins nicio acțiune de atunci.
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Amendamentul 310
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 2 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 2b

Până la ...+, Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European și Consiliului 
privind punerea în aplicare a 
articolului 26a din Directiva 2001/18/CE. 
Raportul include recomandări specifice 
statelor membre și poate fi însoțit de 
propuneri legislative pe care Comisia le 
consideră adecvate.

__________________
+ JO: a se introduce data: trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 311
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 2 c (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 2c

Transpunere

(1) Până la ...+, statele membre pun în 
aplicare actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul acestor dispoziții.
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Când statele membre adoptă aceste 
dispoziții, ele conțin o trimitere la 
prezenta directivă sau sunt însoțite de o 
asemenea trimitere în momentul 
publicării lor oficiale. Metodele prin care 
se face o astfel de trimitere sunt stabilite 
de către statele membre.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către 
statele membre textele principalelor 
dispoziții de drept intern pe care le adoptă 
în domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

__________________

 JO: a se introduce data: 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Întrucât prezenta directivă prevede cerințe cu caracter obligatoriu, de exemplu în ceea ce 
privește coexistența și răspunderea, este necesară o clauză privind transpunerea.

Amendamentul 312
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Poziția Consiliului
Articolul 2 d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2003
Articolul 7 – alineatul 3, articolul 19 – alineatul 3, articolul 35 – alineatul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

Articolul 2 d

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se 
modifică după cum urmează:

(1) În articolul 7 alineatul (3) și 
articolul 19 alineatul (3), referința la 
articolul 35 alineatul (2) se înlocuiește cu 
o referință la articolul 35 alineatul (3).
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(2) La articolul 35 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 emis un aviz pozitiv.”

Or. en

Justificare

Dl Juncker a evidențiat că dorește să se democratizeze urgent procesul decizional privind 
autorizațiile acordate pentru OMG-uri. Actuala propunere oferă șansa de a se aborda 
această chestiune imediat. Până la momentul la care legislația privind OMG-urile este 
aliniată la tratat, înlocuirea referinței la procedura de reglementare cu o referință la 
procedura de reglementare cu control oferă o soluție rapidă, dacă este suplimentată de o 
dispoziție de democratizare a procedurii.

Amendamentul 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Poziția Consiliului
Articolul 3

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Prezenta directivă intră în vigoare în a 
douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În 
termen de șase luni de la intrarea sa în 
vigoare, statele membre transpun 
conținutul prezentei directive prin 
modificarea legislației lor naționale de 
punere în aplicare a 
Directivei 2001/18/CE.

Or. en

Justificare

Deși punerea în aplicare a prezentei directive este și în interesul statelor membre care doresc 
să interzică cultivarea, având în vedere că cel puțin unul dintre temeiurile juridice este 
articolul 114, este de preferat să se indice o dată până la care statele membre trebuie să o 
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transpună în legislația lor națională pentru o mai bună armonizare la nivelul UE.

Amendamentul 314
Julie Girling, Jan Huitema

Poziția Consiliului
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2001/18/CE
Anexa I A – partea 2 – punctul 1 

Textul în vigoare Amendamentul

(1a) La anexa I A partea 2, punctul 1 se 
înlocuiește cu următorul text: 

Tehnicile menționate la articolul 2 
alineatul (2) litera (b), ale căror rezultate 
nu sunt considerate modificări genetice, cu 
condiția ca acestea să nu implice utilizarea 
moleculelor de acid nucleic recombinat sau 
a organismelor modificate genetic obținute 
prin alte tehnici/metode decât cele excluse 
din anexa I B:

Tehnicile menționate la articolul 2 
alineatul (2) litera (b), ale căror rezultate 
nu sunt considerate modificări genetice, cu 
condiția ca acestea să nu implice utilizarea 
moleculelor de acid nucleic recombinat sau 
a organismelor modificate genetic obținute 
prin alte tehnici/metode decât cele excluse 
din anexa I B:

1. fertilizarea in vitro; 1. fertilizarea in vitro;

2. procesele naturale, cum ar fi: 
conjugarea, transducția, transformarea;

2. procesele naturale, cum ar fi: 
conjugarea, transducția, transformarea;

3. inducția poliploidală. 3. inducția poliploidală.

4. cisgeneza.

Or. en

Justificare

În „Avizul științific de abordare a evaluării siguranței plantelor dezvoltate prin cisgeneză și 
intrageneză”, Grupul EFSA pentru organisme modificate genetic a concluzionat că „pericole 
similare pot fi asociate plantelor cisgenice și înmulțite prin metode convenționale, în timp ce 
noi pericole pot fi asociate plantelor intragenice și transgenice”. Prin urmare, nu este 
adecvat ca plantele înmulțite prin cisgeneză să facă obiectul prezentei directive.


