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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate, pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau pentru a modifica poziţia comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate, pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau pentru a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate, pentru a aproba proiectul comun

(Tipul de procedură se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.



PR\665407RO.doc 3/11 PE 388.553v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................11



PE 388.553v01-00 4/11 PR\665407RO.doc

RO



PR\665407RO.doc 5/11 PE 388.553v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
modificare a Directivei 2001/18/CE privind diseminarea deliberată în mediu a 
organismelor modificate genetic, cu privire la competenţele de executare conferite 
Comisiei 
(COM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM[(2006)0920])1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C[6-0031/2007]),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
ARTICOLUL 1 PUNCTUL -1 (nou)

Articolul 7 alineatul (3) partea introductivă (Directiva 2001/18/CE)

-1. La articolul 7, partea introductivă de 
la alineatul (1) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(3) Comisia ia o decizie cu privire la 
fiecare propunere. Această decizie este 
luată în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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articolul 30 alineatul (3), întrucât este 
destinată modificării elementelor 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea ei. Decizia respectivă 
stabileşte cantitatea minimă de informaţii 
tehnice din anexa III, necesară pentru 
evaluarea oricăror riscuri previzibile în 
urma diseminării, în special:”

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 18 alineatul (1) (Directiva 2001/18/CE)

(1a) La articolul 18, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(1) În cazurile în care o autoritate 
competentă sau Comisia ridică şi menţine 
o obiecţie în conformitate cu articolele 15, 
17 şi 20, se adoptă şi se publică o decizie 
în termen de 120 de zile. Decizia 
respectivă conţine aceleaşi informaţii ca 
la articolul 19 alineatul (3). Decizia se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3), întrucât este 
destinată modificării elementelor 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea ei.
În scopul calculării perioadei de 120 de 
zile, nu se ia în considerare perioada de 
timp în care Comisia aşteaptă informaţii 
suplimentare pe care le-a solicitat 
notificatorului sau aşteaptă avizul 
Comitetului ştiinţific care a fost consultat 
în conformitate cu articolul 28. Comisia 
menţionează motivele pentru fiecare 
solicitare de informaţii suplimentare şi 
informează autorităţile competente cu 
privire la cerinţele sale faţă de notificator. 
Perioada de timp în care Comisia aşteaptă 
avizul Comitetului ştiinţific nu depăşeşte 
90 de zile.
Nu se ia în considerare perioada de timp 
în care Parlamentul European şi 
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Consiliul acţionează în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3).”

Amendamentul 3
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 21 alineatul (3) (Directiva 2001/18/CE)

(2a) La articolul 21, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(3) În ceea ce priveşte produsele 
destinate transformării directe, alineatul 
(1) nu se aplică urmelor de OMG-uri 
autorizate prezente într-o proporţie care 
nu depăşeşte pragul de 0,9 % sau 
pragurile mai reduse, cu condiţia ca 
aceste urme să fie accidentale sau tehnic 
inevitabile. 
Comisia stabileşte nivelurile de prag 
prevăzute în paragraful anterior. 
Măsurile respective, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea ei, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3).”

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1 PUNCTUL (2B) (nou)

Articolul 23 alineatul (2) (Directiva 2001/18/CE) 

(2b) La articolul 23, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) O decizie este luată în acest sens în 
termen de 60 de zile, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 30 alineatul (3), 
întrucât este destinată modificării 
elementelor neesenţiale ale prezentei 
directive prin completarea ei. Pentru a 
calcula perioada de 60 de zile, nu se ia în 
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considerare perioada de timp în care 
Comisia aşteaptă informaţii suplimentare 
pe care le-a solicitat notificatorului sau 
aşteaptă avizul comitetului/comitetelor 
ştiinţific(e) care a/au fost consultat(e). 
Perioada de timp în care Comisia aşteaptă 
avizul comitetului/comitetelor ştiinţific(e) 
consultat(e) nu depăşeşte 60 de zile. 
De asemenea, nu se ia în considerare 
perioada de timp în care Parlamentul 
European şi/sau Consiliul acţionează în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control stabilită în 
articolul 30 alineatul (3).”

Amendamentul 5
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2C (nou)

Articolul 26 alineatul (2) (Directiva 2001/18/CE)

(2c) La articolul 26, alineatul (2) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(2) Condiţiile pentru punerea în aplicare 
a alineatului (1), fără perpetuarea sau 
crearea unor neconcordanţe cu 
dispoziţiile în materie de etichetare, 
prevăzute de legislaţia comunitară 
existentă, se stabilesc în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 30 
alineatul (3), întrucât ele sunt destinate 
modificării elementelor neesenţiale ale 
prezentei directive prin completarea ei. 
Procedând astfel, trebuie să se ţină 
seama, după caz, de dispoziţiile în materie 
de etichetare stabilite de statele membre în 
conformitate cu legislaţia comunitară.”

Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)

Anexa II partea introductivă alineatul (1) (Directiva 2001/18/CE)
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(4a) În anexa II, partea introductivă, 
primul alineat se înlocuieşte cu următorul 
text:
„Prezenta anexă descrie, în termeni 
generali, obiectivul urmărit, elementele 
care trebuie să fie luate în considerare şi 
principiile generale şi metodologia de 
urmat pentru realizarea evaluării riscului 
ecologic (e.r.e.) menţionate la articolele 4 
şi 13. Acesteia i se adaugă notele 
orientative care trebuie să fie întocmite în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3), întrucât ele sunt 
destinate modificării elementelor 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea ei. Notele orientative 
respective sunt întocmite până în 17 
octombrie 2002.”

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4B (nou)

Anexa IV partea introductivă (Directiva 2001/18/CE)

(4a) În anexa IV, partea introductivă se 
înlocuieşte cu următorul text:
„Prezenta anexă descrie în termeni 
generali informaţiile suplimentare care 
trebuie să fie furnizate în cazul notificării 
pentru introducerea pe piaţă şi 
informaţiile privind cerinţele de etichetare 
a OMG-urilor ca produse în sine sau 
componente ale altor produse care 
urmează să fie introduse pe piaţă şi la 
OMG-ul exceptat, în temeiul articolului 2 
alineatul (4) al doilea paragraf. Anexa se 
completează cu note orientative cu privire 
la, printre altele, descrierea modului în 
care se intenţionează să se folosească 
produsul, aceste note urmând să fie 
elaborate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3), întrucât ele sunt 
destinate modificării elementelor 
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neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea ei. Etichetarea organismelor 
exceptate în conformitate cu articolul 26 
se respectă prin furnizarea unor 
recomandări corespunzătoare şi restricţii 
referitoare la utilizare:”

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4C (nou)

Anexa VII partea introductivă (Directiva 2001/18/CE)

(4c) În anexa VII, partea introductivă se 
înlocuieşte cu următorul text:
„Prezenta anexă descrie, în termeni 
generali, obiectivul urmărit şi principiile 
generale care trebuie urmate pentru 
întocmirea planului de monitorizare 
menţionat la articolul 13 alineatul (2), 
articolul 19 alineatul (3) şi articolul 20. 
Prezenta anexă se completează cu note 
orientative, care urmează să fie elaborate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 30 alineatul (3), întrucât ele sunt 
destinate modificării elementelor 
neesenţiale ale prezentei directive prin 
completarea ei.”
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EXPUNERE DE MOTIVE

The long-term consequences of GMO technology are still unknown. There are contradictory 
scientific statements, and many people are afraid of the possible dangers and risks. On the 
other side, the well-controlled use of GMOs can contribute to more efficient production of 
food and other goods. The six years old Directive (2001/18/CE) on the deliberate release into 
the environment of genetically modified organisms is an important piece of legislation. This 
Directive covers the experimental release of GMOs into the environment, in other words, the 
introduction of GMOs into the environment for experimental purposes (such as for field 
testing), and the placing of GMOs on the market (products containing or consisting of 
GMOs), such as for cultivation, import or processing into industrial products.

However, there is a need for wider control of GMO technology, and the European Parliament 
– as a democratically elected body of 27 European Member States - should gain an important 
role in this control. That’s why it is of high importance to use the new regulatory procedure 
with scrutiny at the adjustment of Directive 2001/18/EC on the deliberate release into the 
environment of genetically modified organisms.

The Commission proposal leads to the right direction, but it should be strengthened. All 
relevant articles mentioned should be scrutinized in order to adapt it to the new procedure 
with scrutiny.

Your Rapporteur is convinced that only a democratic and public control of the GMOs can 
guarantee the proper use of the technology and soothe the concerns on possible risks, and the 
European Parliament is the right forum for such public control.


