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Obiect: Aviz motivat al Congresului Deputaților și al Senatului din Spania referitor la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea 
statelor membre de a restrânge sau a interzice utilizarea alimentelor și furajelor 
modificate genetic pe teritoriul lor
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Congresul Deputaților și Senatul din Spania au transmis avizul motivat alăturat, referitor la 
propunerea de regulament menționată.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

AVIZ MOTIVAT 1/2015 AL COMISIEI MIXTE PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 
DIN 16 IUNIE 2015 REFERITOR LA ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI 
SUBSIDIARITĂȚII PRIN PROPUNEREA DE REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DE MODIFICARE A 
REGULAMENTULUI (CE) NR. 1829/2003 ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
POSIBILITATEA STATELOR MEMBRE DE A RESTRÂNGE SAU A INTERZICE 
UTILIZAREA ALIMENTELOR ȘI FURAJELOR MODIFICATE GENETIC PE 
TERITORIUL LOR (COM(2015)0177) (2015/0093(COD))

CONTEXT

A. Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la 
Tratatul de la Lisabona din 2007, în vigoare de la 1 decembrie 2009, a instituit o procedură 
prin care Parlamentele Naționale pot verifica dacă inițiativele europene respectă principiul 
subsidiarității. Protocolul menționat a fost pus în aplicare în Spania prin Legea nr. 24/2009 
din 22 decembrie de modificare a Legii nr. 8/1994 din 19 mai. În particular, temeiul juridic al 
prezentului aviz motivat constă din noile articole 3j, 5 și 6 din Legea 8/1994.

B. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului prin care se 
modifică Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre 
de a restrânge sau a interzice utilizarea alimentelor și furajelor modificate genetic pe teritoriul 
lor a fost aprobată de Comisia Europeană și transmisă Parlamentelor Naționale, care au la 
dispoziție un termen de opt săptămâni pentru a verifica subsidiaritatea inițiativei, termen ce 
ajunge la scadență la 23 iunie 2015.

C. Biroul și președinții Comisiei mixte pentru Uniunea Europeană au convenit, la 20 mai 
2015, să examineze inițiativa legislativă europeană indicată, desemnându-l ca raportor pe 
senatorul Ángel Pintado Barbanoj și solicitându-i Guvernului raportul prevăzut la articolul 3j 
din Legea 8/1994.

D. Raportul Guvernului a fost primit. Acesta semnalează că prezenta propunere de 
modificare a regulamentului afectează aplicarea corectă a principiului subsidiarității, deoarece 
responsabilitatea este transferată unei administrații care nu dispune de competențe suficiente 
pentru atingerea obiectivelor acțiunii preconizate, din care cauză nu respectă principiul 
subsidiarității.

E. În cadrul reuniunii sale care a avut loc la 16 iunie 2015, Comisia mixtă pentru 
Uniunea Europeană a aprobat prezentul 

AVIZ MOTIVAT

1. - Articolul 5 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană stipulează că „exercitarea 
acestor competențe este reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității.” În 
conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din același tratat, „în temeiul principiului 
subsidiarității, [...] Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii 
preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici 
la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii.”
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2. - Propunerea legislativă analizată se bazează pe articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, care dispune următoarele:

„1. Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare se aplică în 
vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului 
Economic și Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne.

2. Alineatul (1) nu se aplică dispozițiilor fiscale, celor privind libera circulație a persoanelor și 
celor privind drepturile și interesele lucrătorilor salariați.

3. În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătății, securității, 
protecției mediului și protecției consumatorilor, Comisia pornește de la premisa asigurării 
unui nivel ridicat de protecție, ținând seama în special de orice evoluție nouă, întemeiată pe 
fapte științifice. În cadrul atribuțiilor ce le revin, Parlamentul European și Consiliul depun 
eforturi, de asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv.

4. În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European 
și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră necesară menținerea 
dispozițiilor de drept intern justificate de cerințele importante prevăzute la articolul 36 sau 
referitoare la protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează Comisiei o 
notificare, indicând motivele menținerii acestor dispoziții.

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

6. Comisia aprobă sau respinge, în termen de șase luni de la notificare, dispozițiile naționale 
în cauză după ce a verificat dacă acestea reprezintă sau nu un mijloc de discriminare arbitrară 
sau o restricție disimulată în calea comerțului dintre statele membre și dacă ele constituie sau 
nu un obstacol în calea funcționării pieței interne.

În absența unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispozițiile de drept intern 
prevăzute la alineatele (4) și (5) se consideră aprobate.

În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru și dacă nu există niciun pericol 
pentru sănătatea umană, Comisia poate notifica statului membru în cauză că termenul 
prevăzut de prezentul alineat poate fi prorogat cu un nou termen de până la șase luni.

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

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

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

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

3. - Uniunea Europeană dispune de un cadru juridic global pentru autorizarea, trasabilitatea și 
etichetarea alimentelor și furajelor modificate genetic. Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 
privind alimentele și furajele modificate genetic se aplică alimentelor, ingredientelor 
alimentare și furajelor care conțin, se compun sau au fost produse pe bază de OMG. 
Regulamentul include, de asemenea, OMG-urile utilizate în alte scopuri, cum ar fi cultivarea, 
atunci când servesc ca materie primă pentru producerea alimentelor și furajelor. Aceste 
produse sunt denumite în documentul de față cu termenul de OMG-uri și alimente și furaje 
modificate genetic.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 a instituit o procedură de autorizare al cărei obiectiv este 
acela de a garanta că comercializarea produselor în cauză nu constituie un risc nici pentru 
sănătatea oamenilor și a animalelor, nici pentru mediul ambiant. În acest scop, evaluarea 
științifică a riscurilor ocupă un loc central în cadrul procedurii: orice autorizație de 
comercializare a unui produs trebuie să fie justificată în mod corespunzător, iar principalul 
motiv din care se poate invoca justificarea menționată este evaluarea științifică. Legea a 
încredințat răspunderea evaluărilor științifice a riscurilor Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA), în colaborare cu organismele științifice ale statelor membre.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 cuprinde dispoziții care le permit Comisiei sau statelor 
membre să adopte măsuri de urgență pentru împiedicarea comercializării și a folosirii unui 
OMG autorizat atunci când constată că produsul poate prezenta un risc grav pentru sănătate 
sau mediul înconjurător. Aceste măsuri trebuie să se bazeze pe dovezi științifice care să 
demonstreze că produsul poate prezenta un risc grav pentru sănătate sau mediul înconjurător.

4. - Propunerea de reformare a Regulamentului 1823/2003 cu privire la posibilitatea de a 
restrânge sau interzice utilizarea produselor care conțin organisme modificate genetic 
generează o anumită confuzie în legătură cu obiectivele pe care Comisia aspiră să le realizeze, 
din moment ce acestea nu sunt explicate în mod adecvat. Suntem conștienți de dificultățile pe 
care le antrenează în sânul Comisiei stabilirea unei politici univoce și sprijinită de toate statele 
membre. Înțelegem că aceasta nu împiedică menținerea unei poziții echilibrate care să ofere 
garanții consumatorilor, sectorului producător de materii prime, de furaje, sectorului 
zootehnic și industriei cărnii. Această propunere de modificare normativă provoacă 
nesiguranță juridică, costuri neprevăzute și ruptura pieței unice. Se trece de la un sistem de 
garanții științifice la un altul, în care pot prevala interese și poziții cu caracter politic sau 
ideologic. Dependența noastră de materii prime (cereale, plante oleaginoase și proteaginoase) 
este suficient de mare pentru a genera incertitudini în legătură cu viitorul acestui sector de 
producție.

Uniunea Europeană este cel mai mare importator de materii agricole din lume. În medie, 
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sectorul alimentar al UE utilizează 225 de milioane de tone de materii prime pentru furaje pe 
an. Pentru producția sa animalieră, Europa este puternic dependentă de sursele de proteine 
modificate genetic. Pentru a-și fi suficientă ei însăși, Uniunea Europeană ar avea nevoie de o 
suprafață cultivată cu soia de 15,5 milioane de hectare. În prezent, dispunem de 0,6 milioane.

După 19 ani de cultivare a organismelor modificate genetic, în prezent 18 milioane de 
agricultori exploatează 181 de milioane de hectare cu organisme modificate genetic, cu 
precădere în 28 de țări, dintre care se desprind Statele Unite, Brazilia, Canada, Argentina și 
India.

Competitivitatea producției agrozootehnice a Europei depinde în mod clar de menținerea 
surselor de aprovizionare, cu garanții și certitudini privind normele de instituit de UE și 
statele membre. Oscilațiile permanente din cadrul procesului decizional ale autorităților 
europene provoacă un efect contrar celui urmărit: generează confuzie în rândul 
consumatorilor, nesiguranță în sectorul productiv și daune economice care afectează 
intensificarea activității de cercetare, dezvoltare și inovare a unui sector-cheie al economiei 
noastre.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară este aceea care poartă răspunderea, din 
punct de vedere științific, a evaluării riscurilor. În același timp, chiar și atunci când 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 îi permite să ia în considerare și "alți factori legitimi", pe 
lângă evaluarea riscurilor, Comisia nu s-a aflat în situația de a recurge la astfel de factori 
pentru a-și justifica refuzul de a autoriza produse considerate sigure de EFSA și, în orice caz, 
nu ar putea-o face decât UE în ansamblul său. Acest argument ne determină să considerăm că 
propunerea periclitează unitatea pieței în cadrul UE și poate afecta comercializarea și 
circulația liberă a mărfurilor. Faptul că motivele de natură să justifice adoptarea unor clauze 
de excludere (omisiunea unei "liste pozitive sau negative" nu sunt definite exhaustiv și că nu 
sunt prevăzute mecanisme juridice de suspendare a acelor măsuri naționale care ar putea fi 
considerate abuzive, insuficient justificate sau discriminatorii, introduce un risc evident de
nesiguranță juridică.

În același timp, presupune că produsele animaliere derivate din animale alimentate cu furaje 
modificate genetic nu trebuie să fie etichetate ca atare: re-naționalizarea autorizației GM poate 
dezlănțui acest tip de cerere "națională" de etichetare pentru a-i proteja pe agricultorii din 
statele membre care au hotărât să interzică utilizarea furajelor obținute din produse derivate 
din OMG: Această măsură poate constitui o barieră în calea importurilor de produse 
animaliere din statele membre care u au hotărât să aplice o astfel de interdicție.

Interdicția de a "utiliza" produsele GM va putea fi, de asemenea, extinsă de unele state 
membre la operații de tipul "tranzitarea, înmagazinarea sau prelucrarea" pe teritoriul lor.

Un alt pericol de etichetare multiplă sau de complicare a analizelor dacă fiecare stat membru 
al UE implementează unele cerințe specifice naționale va accentua lipsa de încredere a 
consumatorilor în produsele străine, creând o piață dublă pe baza unor criterii neomogene în
interiorul statelor membre.

Se poate genera o breșă de proporții în conceptul de piață deschisă și de circulație liberă a 
mărfurilor al UE, conform stipulațiilor de la articolele 34 și 36 din TFUE. În opinia noastră, 
luarea deciziilor trebuie să se bazeze întotdeauna pe știință.
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5. - Procedând la evaluarea respectării principiului subsidiarității în propunerea legislativă, 
trebuie semnalat faptul că ne aflăm în fața unui domeniu, acela al reglementării utilizării 
alimentelor și furajelor modificate genetic, care a suferit recent o profundă modificare prin 
Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 prin 
care se modifică Directiva 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a 
restrânge sau interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor. 
Propunerea de față revine la modificarea cadrului juridic prin intermediul căruia statele 
membre pot adopta măsuri prin care să interzică sau să restrângă utilizarea anumitor produse 
modificate genetic la numai câteva luni după ce acest sector și-a văzut modificat scenariul 
normativ. Înainte de a intra în cuprinsul propunerii, trebuie spus că nesiguranța juridică 
generată de fluctuațiile normative constituie un indiciu al nerespectării principiului 
subsidiarității deoarece, oricare ar fi obiectivul invocat de Comisia Europeană, este evident că 
acesta ar putea fi realizat cu ajutorul unui cadru normativ mai stabil.

Pe de altă parte, se cuvine subliniat faptul că actuala propunere, transferând statelor 
răspunderea deciziei de a restrânge sau a interzice utilizarea OMG-urilor, periclitează 
respectarea principiului subsidiarității, deoarece statele nu dispun întotdeauna de capacitatea 
de a adopta decizii astfel încât să nu prejudicieze funcționarea pieței interne. Dezechilibrele 
potențiale ce pot să apară între legislațiile statelor membre amenință funcționarea pieței 
alimentelor și furajelor din Uniunea Europeană și dau naștere riscului ca efectele prezentei 
propuneri să fie contrare celor dorite de Comisie.

CONCLUZIE

Din motivele expuse, Comisia mixtă pentru Uniunea Europeană consideră că 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de 
a restrânge sau a interzice utilizarea alimentelor și furajelor modificate genetic pe 
teritoriul lor nu respectă principiul subsidiarității stabilit în Tratatul privind Uniunea 
Europeană, actualmente în vigoare.

Prezentul aviz motivat se transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei 
Europene, în cadrul dialogului politic dintre Parlamentele Naționale și instituțiile 
Uniunii Europene.


