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PROIECT DE OPINIE 
 
asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.1829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea 

statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor 
alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor 

[COM(2015) 177] 
 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 
privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată cu 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.1829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea 
statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor 
alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor [COM(2015)177], prin 
adresa cu nr.10E/07.05.2015, pentru verificarea respectării principiului 
subsidiarităţii. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au dezbătut propunerea sus menţionată în şedinţa din data de          
3 iunie 2015. 

Din totalul de 36 membri ai Comisiei la dezbateri au participat 35 deputaţi. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au hotărât, în 

unanimitate, că iniţiativa legislativă europeană nu respectă principiul 
subsidiarităţii. 

La dezbateri a participat doamna Lenuţa Ichim, vicepreşedintele Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
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Prin acest proiect de Regulament se intenţionează crearea cadrului juridic 
comunitar, în baza căruia statele membre, care doresc, să aibă posibilitatea de a 
restricţiona sau interzice pe teritoriul lor, utilizarea produselor alimentare şi furajelor 
modificate genetic autorizate sau în curs de autorizare. 

În cadrul proiectului de Regulament dezbătut nu sunt precizate motivele pe care 
statele membre, care doresc, le-ar putea invoca pentru restricţionarea sau interzicerea 
utilizării produselor alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, ci doar 
faptul că măsurile trebuie să fie: 

 justificate şi bazate pe motive întemeiate, în conformitate cu legislaţia 
Uniunii, care nu pot să contravină, în niciun caz, evaluării riscurilor 
desfăşurate în conformitate cu prezentul regulament; 

 proporţionale şi nediscriminatorii. 
De asemenea nu este prevăzută nici obligativitatea pentru statul membru care ia 

măsura restricţionării sau interzicerii, să se conformeze observaţiilor Comisiei sau 
altor state membre.  

Spre deosebire de Directiva (UE) 2015/412 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 11 martie 2015 de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce 
priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice cultivarea 
OMG pe teritoriul lor, în care sunt stipulate motivele pe care statele membre le-ar 
putea invoca pentru interzicerea cultivării OMG, precizăm că proiectul de 
Regulament, în forma prezentată este ambiguu şi ar putea avea implicaţii negative în 
funcţionarea pieţei unice şi în derularea angajamentelor comerciale ale Uniunii 
Europene. 

Ca urmare, propunerea Comisiei de a extinde soluţia convenită prin 
Directiva (UE) 2015/412, şi în cazul produselor alimentare şi furajelor modificate 
genetic, în forma sa actuală nu conţine suficiente elemente de natură tehnică şi 
juridică, astfel încât să ofere statelor membre posibilitatea să-şi formuleze o 
opinie bine  argumentată. 

Apreciem că atât la nivel european cât şi la nivel naţional ar fi de interes 
elaborarea unor studii privind efectele şi consecinţele interzicerii utilizării produselor 
alimentare şi furajelor modificate genetic, astfel încât dacă acest proiect de 
Regulament va fi adoptat, chiar într-o formă îmbunătăţită, să poată fi cuantificat 
impactul unei astfel de decizii.  
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