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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a 
Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea 
ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea 
organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor

(10972/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10972/2014 – C8-0145/2014),

– având în vedere poziția sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0375),

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 69 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară (A8-0000/2014),

1. adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

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

Amendamentul 1

Poziția Consiliului
Referirea 1

Poziția Consiliului Amendamentul

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

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 192 alineatul (1),

Or. en

                                               
1 JO C 033 E, 5.2.2013, p. 350.
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Justificare

Amendamentul 1, care a fost adoptat în plen cu majoritate absolută, vizând modificarea 
temeiului juridic, a fost depus din nou. În scrisoarea sa din 29 martie 2011 către Comisia 
ENVI, Comisia JURI a afirmat: „Având în vedere faptul că argumentele împotriva cultivării 
de OMG-uri se bazează în special pe motive legate de mediu, temeiul juridic corect pentru 
această propunere, astfel cum a fost modificată de raportoare, ar trebui să fie articolul 192 
alineatul (1) din TFUE.”

Amendamentul 2

Poziția Consiliului
Considerentul 2

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

O parte din textul amendamentului 2, adoptat în primă lectură, a fost depusă din nou. Se 
clarifică înțelesul efectiv al noțiunii de evaluare a riscurilor, astfel cum este prevăzută în 
anexa II la Directiva 2001/18/CE.
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Amendamentul 3

Poziția Consiliului
Considerentul 2 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2a) Comisia și statele membre ar trebui 
să garanteze, de o manieră prioritară, 
punerea în aplicare a concluziilor 
Consiliului Mediu din 4 decembrie 2008, 
în speță punerea în aplicare 
corespunzătoare a dispozițiilor juridice 
menționate în anexa II la Directiva 
2001/18/CE cu privire la evaluarea 
riscurilor pe care le prezintă OMG-urile. 
În special, ar trebui evaluate în mod 
riguros atât efectele pe termen lung 
asupra mediului ale culturilor modificate 
genetic, cât și efectele lor potențiale 
asupra organismelor nonțintă; ar trebui 
să se țină seama în mod corespunzător de 
caracteristicile mediilor gazdă și ale 
zonelor geografice în care culturile 
modificate genetic pot fi cultivate; ar 
trebui evaluate, de asemenea, consecințele 
potențiale asupra mediului determinate de 
modificarea practicilor de utilizare a 
ierbicidelor din cauza culturilor 
modificate genetic rezistente la ierbicide; 
Mai exact, Comisia ar trebui să garanteze 
faptul că noile orientări privind evaluarea 
riscurilor pe care le prezintă OMG-urile 
vor dobândi un statut normativ. Aceste 
orientări nu ar trebui să se bazeze doar pe 
principiul echivalenței substanțiale sau pe 
criteriul evaluării comparative a 
siguranței, ci ar trebui să permită 
identificarea clară a efectelor directe și 
indirecte pe termen lung, precum și a 
incertitudinilor științifice. 

Or. {EN}en

Justificare

O parte din textul amendamentului 44, adoptat în primă lectură, a fost depusă din nou. Acest 
amendament rezumă principalele solicitări ale Consiliului, care au fost exprimate în 
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concluziile sale din 4 decembrie 2008, adoptate în unanimitate. Se solicită, în special, o 
îmbunătățire semnificativă modului în care este pusă în aplicare evaluarea riscurilor, astfel 
cum este prevăzută în Directiva 2001/18/CE.

Amendamentul 4

Poziția Consiliului
Considerentul 2 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(2b) Este necesar să se țină seama de 
contextul politic și, în special, de 
angajamentul politic asumat în iulie 2014 
de Președintele-ales al Comisiei 
Europene, de a revizui rapid procesul 
decizional existent în ceea ce privește 
organismele modificate genetic, pentru a 
conferi opiniilor exprimate de guvernele 
alese în mod democratic o importanță cel 
puțin egală cu cea a opiniilor comunității 
științifice.

Or. en

Justificare

La 15 iulie 2014, noul Președinte-ales al Comisiei Europene a prezentat membrilor 
Parlamentului European orientările politice ale viitoarei Comisii, afirmându-și, cu această 
ocazie, intenția de a reexamina actualul sistem de autorizare a organismelor modificate 
genetic (OMG-urilor), întrucât consideră inacceptabil faptul că, în conformitate cu normele 
actuale, Comisia este obligată din punct de vedere juridic să autorizeze importarea și 
procesarea noilor OMG-uri, deși o majoritate clară a statelor membre se opune utilizării 
acestora. De asemenea, președintele-ales a dorit să menționeze că, în analiza sa, Comisia ar 
trebui să fie în măsură să acorde o importanță egală opiniilor exprimate de guvernele alese 
în mod democratic și recomandărilor comunității științifice. În mod similar, în scrisoarea de 
misiune transmisă comisarului-desemnat, președintele-ales a subliniat angajamentul său ferm 
de a realiza această reexaminare în primele șase luni din mandatul noii Comisii. Deși 
prezenta modificare a Directivei 2001/18/CE nu aduce atingere, în principiu, sistemului UE 
de autorizare a OMG-urilor, noul context politic ar trebui să fie luat în considerare.
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Amendamentul 5

Poziția Consiliului
Considerentul 5

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

O parte din textul amendamentului 5, adoptat în primă lectură, a fost depusă din nou, cu 
scopul de a preciza că examinarea impactului național, regional sau local al cultivării OMG-
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urilor necesită întotdeauna un minimum de date științifice și poate viza anumite aspecte de 
mediu care au fost deja - sau, în anumite cazuri, nu au fost - examinate la nivelul Uniunii.

Amendamentul 6

Poziția Consiliului
Considerentul 6

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 7

Poziția Consiliului
Considerentul 7

Poziția Consiliului Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentele 22 și 24, care oferă statelor membre 
posibilitatea de a recurge, în mod opțional, fie la procesul de negociere cu întreprinderea 
solicitantă (așa-numita „etapă I”), fie la procesul de restricționare/interzicere la nivel 
național, în temeiul unor motive specifice („etapa II”). Acest amendament este, de asemenea, 
corelat cu amendamentul 21 în ceea ce privește obligația statelor membre de a adopta măsuri 
de coexistență.

Amendamentul 8

Poziția Consiliului
Considerentul 7 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(7a) Pentru a garanta faptul că cultivarea 
OMG-urilor nu are drept consecință 
prezența accidentală a OMG-urilor în alte 
produse, este necesar să se adopte măsuri 
de coexistență eficace. Așadar, statele 
membre ar trebui să aibă obligația, în 
temeiul Directivei 2001/18/CE, de a 
adopta reglementări care să fie aplicabile 
pe teritoriul lor pentru a evita o astfel de 
prezență accidentală. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită oricărei 
posibile contaminări transfrontaliere cu 
OMG-uri provenind dintr-un stat membru 
sau dintr-o regiune în care cultivarea 
OMG-urilor este permisă a teritoriului 
unui stat membru sau a unei regiuni în 
care cultivarea OMG-urilor este interzisă.
Recomandarea Comisiei din 13 iulie 2010 
oferă statelor membre orientări pentru 
elaborarea măsurilor naționale de 
coexistență1a, inclusiv în zonele de 
frontieră.

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

Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentul 21, care reformulează dispozițiile 
articolului 26a: statele membre ar trebui să aibă obligația de a lua măsurile necesare pentru 
a evita prezența accidentală a OMG-urilor în alte produse.

Amendamentul 9

Poziția Consiliului
Considerentul 7 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(7b) Crearea unui cadru de flexibilitate 
pentru statele membre ar trebui să 
faciliteze procesul de luare a deciziilor în 
domeniul OMG-urilor. În același timp, ar 
trebui menținută libertatea de alegere a 
consumatorilor, a agricultorilor și a 
operatorilor, oferindu-se în același timp o 
mai mare claritate părților interesate 
afectate în ceea ce privește cultivarea 
OMG-urilor în Uniune. Prin urmare, 
prezenta directivă este compatibilă cu 
buna funcționare a pieței interne.

Or. en

Amendamentul 10

Poziția Consiliului
Considerentul 8

Poziția Consiliului Amendamentul

(8) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG, ar trebui prevăzută 
posibilitatea ca un stat membru să îi 
solicite Comisiei să prezinte 
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 
aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației înaintate în conformitate cu 

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

partea C din Directiva 2001/18/CE sau în 
conformitate cu articolul 5 și cu articolul 
17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, 
astfel încât întreg teritoriul respectivului
stat membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Comisia ar trebui 
să prezinte fără întârziere 
notificatorului/solicitantului solicitarea 
motivată a statului membru, iar 
notificatorul/solicitantul ar trebui să 
răspundă la solicitarea respectivă în 
termenul stabilit.

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentul 22 care vizează articolul 26b alineatul (1). 
Un stat membru care solicită adaptarea domeniului geografic de aplicare a notificării/cererii 
de acordare a autorizației, astfel încât întreg teritoriul respectivului stat membru sau o parte 
din acesta să fie exclusă de la cultivare („etapa I”), ar trebui să aibă obligația de a-și 
justifica solicitarea [pe baza unor motive specifice, astfel cum se menționează la articolul 26b 
alineatul (3)].

Amendamentul 11

Poziția Consiliului
Considerentul 10

Poziția Consiliului Amendamentul

(10) În plus, și numai în cazul în care 
notificatorul/solicitantul a refuzat să 
adapteze domeniul geografic de aplicare 
al notificării/cererii de acordare a 
autorizației pentru un OMG potrivit 
solicitării unui stat membru, ar trebui să 
existe posibilitatea ca statul membru 
respectiv să adopte măsuri întemeiate de 
restricționare sau de interzicere a cultivării 
OMG-ului respectiv, după ce a fost 
autorizat, pe întreg teritoriul său sau în 
părți ale acestuia, pe baza unor motive 
distincte de cele evaluate conform setului 
armonizat de norme ale Uniunii, și anume 
Directiva 2001/18/CE și Regulamentul 

(10) Fără a aduce atingere posibilității ca 
un stat membru să solicite adaptarea 
domeniului geografic de aplicare a 
notificării/cererii, ar trebui să existe 
întotdeauna posibilitatea ca un stat
membru să acționeze în calitate de 
gestionar de riscuri și să adopte măsuri 
întemeiate 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, 
după ce au fost autorizate, pe întreg 
teritoriul său sau în părți ale acestuia, pe 
baza unor motive legate de interesul 
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(CE) nr. 1829/2003, care sunt în 
conformitate cu dreptul Uniunii. Aceste 
motive pot fi legate de obiective de politică 
de mediu sau agricolă sau de alte motive 
imperative, cum ar fi amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, 
impactul socioeconomic, coexistența și 
ordinea publică. Aceste motive pot fi 
invocate în mod individual sau în 
combinație, în funcție de circumstanțele 
specifice ale statului membru, regiunii sau 
zonei în care se vor aplica măsurile 
respective.

public, care sunt în conformitate cu dreptul 
Uniunii. Aceste motive pot fi legate de 
obiective de politică de mediu sau agricolă 
sau de alți factori legitimi, cum ar fi 
impactul socio-economic, în cazul în care 
acești factori nu au fost abordați în cadrul 
procedurii armonizate prevăzute în partea 
C din Directiva 2001/18/CE sau în cazul 
persistenței incertitudinii științifice.
Măsurile respective ar trebui justificate în 
mod corespunzător în temeiul unor motive 
științifice sau al unor motive legate de alți 
factori legitimi care ar putea rezulta din 
diseminarea intenționată sau din 
introducerea pe piață a OMG-urilor.
Aceste motive pot fi invocate în mod 
individual sau în combinație, în funcție de 
circumstanțele specifice ale statului 
membru, regiunii sau zonei în care se vor 
aplica măsurile respective.

Or. en

Amendamentul 12

Poziția Consiliului
Considerentul 11

Poziția Consiliului Amendamentul

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

(11) Un stat membru nu poate să se 
îndepărteze de nivelul de protecție a 
sănătății umane sau animale și a mediului 
aplicat în Uniune, iar acest principiu ar 
trebui menținut. De aceea, pentru a evita 
orice interferențe cu atribuțiile acordate 
evaluatorilor și gestionarilor de riscuri în 
temeiul Directivei 2001/18/CE și al 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, un 
stat membru ar trebui să recurgă doar la 
motive legate de obiectivele de politică de 
mediu care sunt complementare cu 
evaluarea riscurilor pentru sănătate și 
pentru mediu care sunt evaluate în 
contextul procedurilor de autorizare 
prevăzute în Directiva 2001/18/CE și în 
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prevăzute în Directiva 2001/18/CE și în 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 , cum ar 
fi menținerea anumitor caracteristici 
naturale și ale peisajului, a anumitor 
habitate și ecosisteme, precum și a 
serviciilor și funcțiilor ecosistemice 
specifice.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.

Or. en

Justificare

Lista de motive este prea restrictivă și nu include motivele complementare legate de politică 
de mediu, pe care un stat membru ar putea să le invoce pentru a justifica o interdicție (cum ar 
fi protecția biodiversității).

Amendamentul 13

Poziția Consiliului
Considerentul 11 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentul 24, de importanță cheie, care vizează 
articolul 26b alineatul (3).

Amendamentul 14

Poziția Consiliului
Considerentul 11 b (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(11b) Motivele legate de impactul socio-
economic pot cuprinde: 
impracticabilitatea sau costurile ridicate 
ale măsurilor de coexistență sau 
imposibilitatea punerii în aplicare a 
măsurilor de coexistență din cauza unor 
condiții geografice specifice, cum ar fi 
prezența unor insule mici sau a unor zone 
montane; necesitatea de a proteja 
diversitatea producției agricole; sau 
necesitatea de a asigura puritatea 
semințelor. 

Or. en

Justificare

Se specifică motivele care sunt legate de impactul socio-economic. În conexiune cu 
amendamentul 24.
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Amendamentul 15

Poziția Consiliului
Considerentul 11 c (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Se specifică celelalte tipuri de motive care pot fi invocate de statele membre pentru a-și 
justifica măsurile de restricționare sau de interzicere. Amendament corelat cu amendamentul 
24.

Amendamentul 16

Poziția Consiliului
Considerentul 12

Poziția Consiliului Amendamentul

(12) Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să aibă posibilitatea de a-și 
întemeia deciziile pe care le adoptă în 
temeiul Directivei 2001/18/CE pe motive 
referitoare la impactul socioeconomic 
care ar putea decurge din cultivarea unui 
OMG pe teritoriul statului membru în 
cauză. Deși măsurile de coexistență au 
fost abordate în recomandarea Comisiei 
din 13 iulie 20101, ar trebui să existe, de 
asemenea, posibilitatea ca statele membre 
să adopte măsuri de restricționare sau de 
interzicere a cultivării OMG-urilor 
autorizate pe întreg teritoriul lor sau în 
părți ale acestora în temeiul prezentei 
directive. Aceste motive pot fi legate de 
impracticabilitatea sau de imposibilitatea 

eliminat
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de a pune în aplicare măsuri de 
coexistență, date fiind condițiile 
geografice specifice, de necesitatea de a 
evita prezența OMG-urilor în alte 
produse, cum ar fi anumite produse sau 
produsele specifice, de nevoia de a proteja 
diversitatea producției agricole sau de 
nevoia de a asigura puritatea semințelor 
și a materialului săditor. Mai mult, în 
conformitate cu solicitarea care figurează 
în concluziile Consiliului din 5 decembrie 
2008 privind organismele modificate 
genetic, Comisia a înaintat Parlamentului 
European și Consiliului un raport în 
legătură cu implicațiile socioeconomice 
ale cultivării OMG-urilor. Rezultatele 
raportului respectiv pot oferi informații 
valoroase pentru statele membre care au 
în vedere luarea unor decizii în temeiul 
prezentei directive.
____________________

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

Or. en

Amendamentul 17

Poziția Consiliului
Considerentul 14

Poziția Consiliului Amendamentul

(14) Măsurile adoptate de statele membre 
în temeiul prezentei directive ar trebui să 
facă obiectul unei proceduri de examinare 
și informare la nivelul Uniunii. Având în 
vedere nivelul de examinare și de 
informare al Uniunii, nu este necesar să se 
prevadă, în plus, aplicarea 
Directivei 98/34/CE a Parlamentului 

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

European și a Consiliului1. Statele membre 
pot restricționa sau interzice cultivarea de 
OMG-uri pe întreg teritoriul lor sau în părți 
ale acestuia începând cu data intrării în 
vigoare a autorizației Uniunii și pe toată 
durata de valabilitate a 
aprobării/autorizației, cu condiția să se fi 
scurs perioada de așteptare stabilită în 
timpul căreia i s-a acordat Comisiei 
posibilitatea de a formula observații cu 
privire la măsurile propuse. Prin urmare, 
statul membru în cauză ar trebui să îi 
transmită Comisiei măsurile propuse cu 
cel puțin 75 de zile înainte de adoptarea 
acestora, pentru a-i oferi Comisiei 
posibilitatea de a prezenta observații și, în 
timpul acestei perioade, ar trebui să se 
abțină de la adoptarea și punerea în 
aplicare a măsurilor respective. La
expirarea perioadei de așteptare stabilite, 
statul membru ar trebui să poată să 
adopte măsurile propuse inițial sau 
modificate pentru a lua în considerare 
observațiile Comisiei.

____________________ ____________________

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

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

Or. en

Justificare

Obiectivul acestui amendament este de a le permite statelor membre să adopte măsurile în 
cauză pe durata întregii perioade de autorizare. Ultimele două teze ale acestui considerent 
(„Prin urmare, statul membru în cauză [...]”) au fost preluate din considerentul (16), care a 
fost eliminat.
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Amendamentul 18

Poziția Consiliului
Considerentul 15 a (nou)

Poziția Consiliului Amendamentul

(15a) Având în vedere importanța 
dovezilor științifice pentru luarea 
deciziilor cu privire la aprobarea sau 
interzicerea OMG-urilor, Autoritatea și 
statele membre ar trebui să colecteze și să 
publice anual rezultatele cercetărilor 
referitoare la riscul privind prezența 
accidentală a OMG-urilor, contaminarea 
cu acestea sau pericolul pentru mediu sau 
sănătatea umană prezentat de acestea, 
respectiv dovezile în acest sens. 

Or. en

Justificare

O parte din textul amendamentului 4, adoptat în primă lectură, a fost depusă din nou.

Amendamentul 19

Poziția Consiliului
Considerentul 16

Poziția Consiliului Amendamentul

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

eliminat
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restricționare sau de interzicere a 
cultivării OMG-ului respectiv. Statul 
membru în cauză ar trebui să îi transmită 
Comisiei un proiect de astfel de măsuri cu 
cel puțin 75 de zile înainte de adoptarea 
acestora, pentru a-i oferi Comisiei 
posibilitatea de a prezenta observații și, în 
timpul acestei perioade, ar trebui să se 
abțină de la adoptarea și punerea în 
aplicare a măsurilor respective. La 
expirarea perioadei de așteptare stabilite , 
statul membru ar trebui să poată să 
adopte măsurile propuse inițial sau 
modificate pentru a lua în considerare 
observațiile Comisiei.

Or. en

Justificare

This deletion is to put into perspective with Amendment 24, which removes the mandatory 
nature of Phase I (providing for the obligation of a Member State to make a request to the 
applicant company in order to adjust the geographical scope of the authorisation of a GMO 
before being allowed to adopt measures restricting or prohibiting the cultivation of GMOs on 
its territory). This deletion reflects the deletion of Article 26b, paragraph 5 (Amendment 26).
The necessary elements which apply to Phase I have already been taken up in recitals 8 and 
9. The last two sentences of this recital are moved to the end of recital 14.

Amendamentul 20

Poziția Consiliului
Considerentul 22

Poziția Consiliului Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Textul acestui considerent a fost mutat la considerentul 7a și completat.

Amendamentul 21

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

Textul în vigoare Amendamentul

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

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

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

Or. en

Justificare

Eventuala cultivare de OMG-uri n-ar trebui să însemne costuri suplimentare pentru cei care 
practică agricultura ecologică sau convențională. Statele membre ar trebui să aibă obligația 
de a lua măsurile necesare pentru a evita prezența accidentală a OMG-urilor în alte produse. 
Ar trebui să se acorde o atenție deosebită eventualelor contaminări transfrontaliere.

Amendamentul 22

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

Poziția Consiliului Amendamentul

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita, prin intermediul
Comisiei, notificatorului/solicitantului să 
adapteze domeniul geografic de aplicare al 

(1) În timpul procedurii de autorizare a 
unui anumit OMG sau în timpul perioadei 
de reînnoire a aprobării/autorizației, un stat 
membru poate solicita Comisiei să prezinte 
notificatorului/solicitantului cererea sa de 
adaptare a domeniului geografic de 



PE537.550v01-00 24/37 PR\1035169RO.doc

RO

notificării/cererii de acordare a autorizației, 
înaintate în conformitate cu partea C din 
prezenta directivă sau cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, astfel încât întreg 
teritoriul respectivului stat membru sau o 
parte din acesta să fie exclusă de la 
cultivare. Această solicitare se transmite 
Comisiei cel târziu în termen de 30 de zile 
de la data punerii în circulație a raportului 
de evaluare în temeiul articolului 14 
alineatul (2) din prezenta directivă sau de 
la data primirii avizului autorității în 
temeiul articolului 6 alineatul (6) și al 
articolului 18 alineatul (6) din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
în cauză.

aplicare al notificării/cererii de acordare a 
autorizației, înaintate în conformitate cu 
partea C din prezenta directivă sau cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, astfel 
încât întreg teritoriul respectivului stat 
membru sau o parte din acesta să fie 
exclusă de la cultivare. Solicitarea sus-
menționată este justificată dacă are la 
bază motive imperative, cum ar fi cele 
menționate la alineatul (3) din prezentul 
articol. Solicitarea respectivă se transmite 
Comisiei cel târziu în termen de 60 de zile 
de la data punerii în circulație a raportului 
de evaluare în temeiul articolului 14 
alineatul (2) din prezenta directivă sau de 
la data primirii avizului autorității în 
temeiul articolului 6 alineatul (6) și al 
articolului 18 alineatul (6) din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003. 
Comisia transmite fără întârziere 
notificatorului/solicitantului și celorlalte 
state membre solicitarea statului membru 
în cauză.

Or. en

Justificare

Pentru a fi bine întemeiată din punct de vedere juridic, adaptarea domeniului geografic de 
aplicare a notificării/cererii, astfel cum a fost solicitată de statul membru în timpul procedurii 
de autorizare, trebuie să aibă la bază motive imperative, cum ar fi cele aplicabile în cazul 
statelor membre care restricționează/interzic cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor după 
autorizarea acestora. 

Amendamentul 23

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

Poziția Consiliului Amendamentul

(2) În cazul în care notificatorul/solicitantul 
se opune solicitării unui stat membru în 
conformitate cu alineatul (1), 

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

notificatorul/solicitantul notifică acest fapt 
Comisiei și statelor membre în termen de 
30 de zile de la transmiterea de către 
Comisie a solicitării respective. Comisia 
face publică respectiva notificare a 
opoziției. În cazul unui acord explicit sau 
tacit din partea 
notificatorului/solicitantului, adaptarea 
domeniului geografic de aplicare al 
notificării/solicitării se pune în aplicare în 
aprobarea scrisă sau în autorizație. Comisia 
face public respectivul acord.

Or. en

Amendamentul 24

Poziția Consiliului
Articolul 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, 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:

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

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 
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 fiabile 
privind efectele adverse potențiale ale 
diseminării OMG-urilor asupra mediului 
la nivel local sau regional al unui stat 
membru, inclusiv asupra biodiversității;

(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;

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

(g) ordinea publică.

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

Justificare

Acesta este un amendament de importanță cheie pentru actul de modificare:

- statele membre ar trebui să aibă dreptul de a restricționa cultivarea unui anumit OMG sau 
a tuturor OMG-urilor, astfel cum fusese prevăzut în propunerea originală a Comisiei.

- ar trebui, de asemenea, ca statele membre să aibă posibilitatea de a acționa în calitate de 
gestionari de riscuri, invocând diferite tipuri de factori (impactul asupra mediului, impactul 
socioeconomic sau impactul asupra agriculturii) pentru a interzice cultivarea OMG-ului 
(OMG-urilor) în cauză. 

- motivele invocate nu ar trebui să fie imprecise și ar trebui să garanteze securitatea juridică.

Acest amendament conține elementele cheie propuse de Parlament în cadrul amendamentelor 
40 și 41, adoptate în primă lectură. 

Amendamentul 25

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

Or. en

Justificare

Obiectivul acestui amendament este de a le permite statelor membre să adopte măsurile în 
cauză pe durata întregii perioade de autorizare. 

Amendamentul 26

Poziția Consiliului
Articolul 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 

eliminat
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genetic autorizate, care au fost plantate în 
mod legal înainte de adoptarea măsurilor 
respective.

Or. en

Justificare

Întrucât a fost prevăzută posibilitatea de a adopta măsuri la nivel național pe durata întregii 
perioade de autorizare (amendamentul 25), această dispoziție nu este relevantă.

Amendamentul 27

Poziția Consiliului
Articolul 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 
în curs; precum și

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

Or. en

Justificare

Prezentul amendament conține dispozițiile amendamentelor 17 și 42, adoptate în primă 
lectură, care au fost depuse din nou și instituie două noi criterii obligatorii pentru statele 
membre, vizând OMG-urile care au fost deja introduse pe piață.
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Amendamentul 28

Poziția Consiliului
Articolul 1
Directiva 2001/18/CE
Articolul 26 b – alineatul 7 – 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 
alineatului (6):

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentul 25 și reflectă eliminarea alineatului (5).

Amendamentul 29

Poziția Consiliului
Articolul 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, 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.”
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Or. en

Justificare

Amendamentul 24, adoptat în primă lectură, a fost depus din nou. 

Amendamentul 30

Poziția Consiliului
Articolul 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 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. Comisia face 
public respectivul acord.

Or. en

Amendamentul 31

Poziția Consiliului
Articolul 26 b – alineatul 3
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. 

(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 . 
De asemenea, Comisia face public 
respectivul acord.

Or. en

Amendamentul 32

Poziția Consiliului
Articolul 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) Dacă un notificator/solicitant sau, după 
caz, titularul unei autorizații se opune unei 
astfel de solicitări, Comisia face publică 
respectiva notificare a opoziției.
Articolul 26b alineatele (3)-(9) se aplică 
mutatis mutandis.
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Or. en

Amendamentul 33

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. În această perioadă,
Comisia acordă, de asemenea, 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. en

Justificare

În 2010, AESA a adoptat orientări (consolidate) privind evaluarea riscurilor asupra mediului 
generate de plantele modificate genetic. Întrucât aceste orientări nu sunt în prezent 
obligatorii din punct de vedere juridic, ar trebui să se solicite Comisiei să le acorde statut 
normativ în termen de cel mult patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului act de 
modificare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context 

Cu un an în urmă, la data de 23 iulie, cei 28 de miniștri ai mediului din statele membre 
adoptau poziția Consiliului privind restricționarea sau interzicerea cultivării OMG-urilor pe 
teritoriul lor.

În practică, este vorba despre modificarea Directivei 2001/18/CE privind diseminarea 
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, prin adăugarea unui articol nou care 
extinde drepturile de care beneficiază statele membre pentru a justifica din punct de vedere 
juridic interzicerea cultivării unui OMG la nivel național sau regional. Această modificare se 
va aplica, de asemenea, aspectelor care țin de cultivarea OGM-urilor în conformitate cu 
regimul prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, vizând produsele alimentare destinate 
alimentației umane sau animale care conțin organisme modificate genetic sau care sunt 
obținute din aceste organisme.

Aceste două texte legislative instituie un cadru juridic riguros, care nu permite introducerea pe 
piață a OMG-urilor decât după autorizarea acestora, pe baza unei evaluări științifice a 
riscurilor pe care OMG-urile respective le prezintă pentru sănătatea umană, a animalelor și 
pentru mediu.

Este important să precizăm faptul că textul supus examinării vizează în mod exclusiv 
cultivarea OMG-urilor în vederea recoltării sau a realizării de cercetări pe teren. Importul de 
OMG-uri, în special de OMG-uri destinate hrănirii animalelor, nu intră, așadar, în domeniul 
de aplicare al prezentului act legislativ. 

Statele membre au convenit asupra acestui acord de compromis la trei ani de la data votării, în 
primă lectură, a textului în cauză de către Parlamentul European, care a avut loc la 5 iulie 
2011.

Deblocarea acestui dosar este considerată a fi extrem de salutară de către toate părțile 
interesate, însă trebuie subliniat faptul că dezbaterea are loc într-un context politic din ce în ce 
mai sensibil:

1) există o tendință tot mai puternică de dezaprobare la nivelul opiniei publice în ceea ce 
privește OMG-urile și, în special, prezența acestora în alimentația umană. În acest sens, putem 
reaminti faptul că, potrivit Eurobarometrului special 354 din decembrie 2010 referitor la 
riscurile legate de produsele alimentare, numai 21% dintre europeni sunt de acord (față de 
58% în dezacord) cu afirmația potrivit căreia „alimentația pe bază de OMG-uri este sigură 
pentru generațiile viitoare”.

Actualizarea rezultatelor Eurobarometrului ar fi foarte oportună. Datele obținute ar indica, 
foarte probabil, faptul că marea majoritate a cetățenilor se opune în continuare cultivării 
OMG-urilor în Europa. 

2) opoziția manifestată de guvernele a 19 dintre statele membre (din totalul de 28), în 
februarie 2014, împotriva porumbului modificat genetic TC1507 a fost intens mediatizată. 
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Doar un grup minoritar de cinci state membre (Spania, Marea Britanie, Estonia, Finlanda și 
Suedia) a votat pentru autorizarea acestui nou OMG, acordând Comisiei Europene libertatea 
de a adopta decizia finală, care încă nu a fost pronunțată. 

3) blocarea sistemului centralizat de autorizare la nivel comunitar. Pe lângă cererea referitoare 
la porumbul TC 1507, există alte șase proceduri în curs de desfășurare având drept obiect 
autorizarea cultivării unui OMG (5 proceduri care vizează porumbul și 1 procedură vizând 
soia), acestea obținând un aviz favorabil din partea AESA; Comisia, însă, a ezitat să supună la 
vot cererile respective, având în vedere opoziția fermă a majorității statelor membre. 

4) contexul în care intervin declarațiile noului Președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude 
Juncker, care au fost făcute cu ocazia discursului său privind orientările politice ale Comisiei 
în cadrul noului mandat al acesteia, discurs susținut în fața deputaților europeni la 15 iulie: 
„Intenționez, de asemenea, să reexaminez legislația referitoare la procesul de autorizare a 
organismelor modificate genetic. Nu consider că este normal faptul că, în conformitate cu 
normele actuale, Comisia este obligată din punct de vedere juridic să autorizeze importarea 
și prelucrarea organismelor modificate genetic, deși o majoritate clară a statelor membre se 
opune ...”.
Afirmațiile de mai sus au fost confirmate de scrisoarea de misiune transmisă noului comisar 
european pentru sănătate și siguranță alimentară, care a fost însărcinat să reexamineze, în 
primele șase luni din mandatul său, procesul decizional în vigoare aplicabil OMG-urilor.

Acest context politic nou trebuie să fie luat în considerare la elaborarea proiectului de 
recomandare.

Raportoarea participă, așadar, la efortul comun al Parlamentului European, al unei majorități a 
statelor membre și al noului Președinte al Comisiei Europene de a soluționa într-un mod cât 
mai avantajos dosarul OMG-urilor, care este blocat din cauza unor mecanisme procedurale 
împovărătoare pentru toți actorii. 

II. Obiective și limite ale poziției comune a Consiliului 

Este oportun să reamintim că obiectivul principal al acestei modificări a cadrului legislativ 
este de a oferi o mai mare autonomie și mai multă securitate juridică statelor membre care 
decid să interzică, pe întreg teritoriul lor sau în anumite regiuni ale acestuia, cultivarea unor 
OMG-uri care au fost autorizate la nivel european. Consiliul recunoaște în mod explicit 
aceasta în considerentul (5).

Deși Consiliul preia o parte din amendamentele Parlamentului, în vederea realizării acestui 
obiectiv comun, el introduce, în schimb, o procedură care instituie noi obligații pe care 
autoritățile naționale vor trebui să le respecte.
Statul membru în cauză ar trebui să treacă [noul articol 26b alineatele (1) și (2)] printr-o primă 
etapă (numită „etapa I”) și să transmită o solicitare specifică întreprinderii care intenționează 
să introducă respectivul OMG pe piața UE, pentru ca autorizarea acordată să nu fie aplicabilă 
asupra teritoriului său național.

Prin urmare, doar în cazul unui eșec al etapei I și al respingerii solicitării de către 
întreprinderea în cauză se va aplica procedura care, inițial, fusese prevăzută drept procedură 
unică [așa-numita „etapă II” - noul articol 26b alineatul (3)] și care vizează motivele juridice 
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pe care le poate invoca un stat membru pentru a interzice cultivarea OMG-urilor. 

Prin urmare, se instituie două etape consecutive, cea de a doua etapă fiind condiționată de 
prima, în locul procedurii prevăzute în propunerea originală a Comisiei, precum și în 
propunerea modificată a PE, care ar trebui să rămână un element central în procesul de 
modificare a Directivei 2001/18/CE.

Constatăm cu regret că elementele esențiale capătă statutul unor dispoziții accesorii în 
versiunea elaborată de Consiliu, ceea ce contravine obiectivului urmărit de Parlamentul 
European în momentul votării propunerii, care a avut loc la 5 iulie 2011. 

Din acest motiv, raportoarea a depus amendamentul 24 pentru modificarea articolului 26b 
alineatul (3), care are un rol esențial, întrucât prin aceste noi dispoziții aplicarea etapei I de 
către statele membre devine opțională.

Un alt obstacol care restrânge dreptul statelor membre de a acționa este limitarea strictă din 
punct de vedere temporal a procedurii naționale de interzicere a cultivării OMG-urilor: 
conform dispozițiilor actuale, un stat membru nu dispune decât de doi ani pentru a acționa, 
după ce autorizația a fost acordată la nivel comunitar. 

În opinia raportoarei, această restricție este nejustificată, fiind necesar să se ia în considerare 
pentru stabilirea termenului adecvat întreaga durată legală de valabilitate a unei autorizații, și 
anume 10 ani. Acesta este scopul introducerii amendamentului 25, care vizează alineatul (4)
din articolul 26b.

Procedura compensatorie vizată la articolul 26 alineatul (5) își pierde, așadar, justificarea, 
fiind suprimată prin intermediul amendamentului 26.

Pe de altă parte, în ceea ce privește lista deschisă a motivelor care pot fi invocate de un stat 
membru pentru a justifica măsuri de interzicere a cultivării OMG-urilor, raportoarea consideră 
că absența unor exemple concrete contravine securității juridice. În vederea soluționării 
acestei probleme, raportoarea a depus, prin intermediul amendamentului 24, un text 
asemănător celui adoptat de Parlament în primă lectură cu majoritate absolută, diferența 
constând în faptul că în viitor vor exista cinci categorii de motive:

• criterii de mediu, care sunt complementare celor evaluate de AESA la nivel european. 
Acestea au un caracter complementar deoarece vizează aspecte locale sau sistemice ale 
utilizării OMG-urilor într-un anumit context agricol; 

• criterii legate de amenajarea teritoriului; 

• criterii vizând utilizarea terenurilor;

• criterii legate de impactul socioeconomic. Este vorba, de exemplu, despre costurile 
ridicate ale contaminării pentru agricultorii care practică agricultura ecologică și/sau 
convențională;

• criterii care țin de obiectivele politicii agricole.

Această listă de motive va oferi statelor membre flexibilitatea necesară pentru a adopta măsuri 
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adaptate, fără a modifica evaluarea actuală a riscurilor la nivelul Uniunii și fără a aduce 
atingere acesteia.

III. Alte amendamente depuse de raportoare

În primă lectură, Parlamentul European a adoptat o propunere modificată conținând 28 de 
amendamente, majoritatea acestora neavând un caracter polemic și fiind votate cu majoritate 
absolută. Pe baza acestui mandat, raportoarea a depus un număr total de 33 de amendamente, 
care reiau conținutul principalelor amendamente adoptate în primă lectură și care nu au fost 
preluate în poziția comună a Consiliului.

Este necesar, prin urmare:

- să se reafirme opțiunea exprimată de Parlamentul European, care a ales un temei 
juridic axat pe mediu (amendamentul 1). Acest nou act legislativ urmărește 
modificarea Directivei 2001/18/CE și, de asemenea, a Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003, întrucât solicitarea de autorizare depusă de întreprindere vizează atât 
cultivarea OMG-urilor, cât și alimentația umană sau animală. Or, dacă pentru 
Directiva 2001/18/CE temeiul juridic ales se axa pe piața internă, în cazul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 legislatorii au ales o combinație de trei temeiuri 
juridice diferite: agricultura, piața internă și sănătatea publică. 

De altfel, principalul obiectiv al acestui text este: a oferi mai multă flexibilitate statelor 
membre care decid să interzică cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor, inclusiv prin invocarea 
unor motive legate de mediu, cum ar fi protecția biodiversității sau menținerea habitatelor și a 
ecosistemelor.

- să se consolideze procesul de evaluare a riscurilor. Amendamentul 3 urmărește să 
asigure transpunerea în practică a concluziilor Consiliului Mediu din 4 decembrie 
2008, care subliniau importanța utilizării unor metode cuprinzătoare și eficace de 
evaluare a riscurilor, în măsura în care până în prezent nu s-a ținut seama suficient de 
efectele pe termen lung ale cultivării OMG-urilor.

Raportoarea constată cu satisfacție că textul Consiliului abordează acest subiect în partea 
dispozitivă. Este totuși necesar să se consolideze textul Consiliului. În acest scop, a fost 
introdus amendamentul 33, prin care se conferă un statut normativ orientărilor AESA.

- să instituie obligația adoptării de măsuri pentru a asigura coexistența culturilor.

Acesta era și obiectivul amendamentului depus în plen, în iulie 2011, privind articolul 26a și 
pe care raportoarea dorește să îl depună din nou, prin intermediul amendamentului 21.

Este important ca în prezentul act legislativ să fie consacrată obligația statelor membre de a 
asigura coexistența culturilor și de a preveni, în special, orice diseminare transfrontalieră. 
Această solicitare fermă a fost exprimată de majoritatea agricultorilor europeni. 

Au fost propuse, de asemenea, amendamente pentru a garanta transparența procedurii de 
restricționare sau de interzicere a cultivării unui OMG și pentru a asigura faptul că aceste 
decizii importante sunt făcute publice.


