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REŢEAUA EUROPEANĂ DE LABORATOARE GMO

ACORD DE CONSORŢIU

Între

COMUNITATEA EUROPEANĂ

Şi

LABORATOARELE NAŢIONALE RESPONSABILE PENTRU

APLICAREA REGLEMENTĂRILOR UE

PENTRU ORGANISME MODIFICATE GENETIC

Comunitatea  Europeană,  numită  în  continuare  “Comunitatea  Europeană”,  reprezentată  de 
Comisia  Comunităţilor  Europene,  numită  în  continuare  “Comisia”,  reprezentată  în  scopul 
semnării  acestui  Acord  de  Dr.  Roland  Schenkel,  Director-General  al  Centrului  Comun  de 
Cercetare,  numit  în  continuare  “JRC”,  prin  două  dintre  institutele  sale:  Institutul  pentru 
Sănătatea şi Protecţia Consumatorului (JRC-IHCP) şi Institutul pentru Materiale de Referinţă şi 
Măsurători (JRC-IRMM),

Pe de o parte, şi

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca,

Laboratorul de Referinţă GMO

Calea Mănăştur Nr.3

400372 Cluj-Napoca RO

Reprezentat în scopul semnării acestui acord de

Prof. Doru Pamfil

Rector

În  continuare  toate  împreună  fiind  numite  ca  “Reţeaua  Europeană  de  Laboratoare  de 
Organisme Modificate Genetic” (ENGL)

Pe de altă parte.
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ÎNTRUCÂT:

A) Având în vedere Acordul de Consorţiu Nr. “20126-2002-11 SOSC ISP BE” din 4 decembrie 
2002, care a instituit Reţeaua Europeană de Laboratoare GMO, şi cerinţele de a-l adapta în 
lumina  experineţei  dobândite  şi  al  adoptării  legislaţiei  europene  de  ansamblu1 -  cum ar  fi 
Reglementarea (EC) Nr. 1829/032 şi Reglementarea (EC) Nr. 882/20043,

B) Misiunea JRC este  să furnizeze sprijin ştiinţific  şi  tehnic,  orientat  spre consumator,  pentru 
conceperea,  dezvoltarea,  implementare  şi  monitorizarea  politicilor  Uniunii  Europene.  Ca şi 
serviciu  al  Comisiei  Europene,  JRC funcţionează  ca  şi  un centru  de referinţă  de  ştiinţă  şi 
tehnologie  pentru  Comunitate.  Apropiat  procesului  de  elaborare  a  politicii,  acesta  serveşte 
interesul comun al Statelor Membre, fiind în acelaşi timp independent de interese speciale, fie 
ele private sau naţionale.

Misiunea  Institutului  pentru  Sănătatea  şi  Protecţia  Consumatorului  (JRC-IHCP)  este  să 
protejeze interesele şi sănătatea consumatorului în contextul legislaţiei UE privind substan’ele 
chimice, alimentele şi produsele de consum. Acesta lucrează într-un parteneriat strâns cu alte 
Directorate-Generale  ale  CE  prin  furnizarea  de  suport  ştiinţific  şi  tehnic,  din  cercetarea 
ştiinţifică şi analizeze din ariile sale de competenţă.

Unitatea de Biologie Moleculară şi Genomică a JRC-IHCP este referinţa JRC pentru furnizarea 
de suport ştiinţific şi tehnic pentru dezvoltarea politicii privind cadrul de reglementare al CE 
pentru  Organisme  Modificate  Genetic  (GMOs)  şi  pentru  dezvoltarea  expertizei  în 
biotehnologie în arii relevante pentru sănătatea şi protecţia consumatorului. Acesta îşi exercită 
mandatele  de Laborator de Referinţă  Comunitar  pentru Alimente şi Alimentaţie  Modificată 
Genetic, în baza  Reglementării (EC) Nr. 1829/2003 şi de Laborator de Referinţă Comunitar 
pentru GMOs, în baza Reglementării (EC) Nr. 882/2004.

Misiunea  JRC-IRMM este  să promoveze  un sistem de măsurare  european comun,  sigur şi 
solid, în sprijinul politicilor UE. Obiectivul principal al IRMM este să construiască încredere în 
comparabilitatea măsurătorilor, prin producerea şi diseminarea de instrumente de asigurare a 
calităţii acceptate internaţional, inclusiv materiale de referinţă, metode validate, măsurători de 
referinţă, comparaţii inter-laboratoare şi instruire.

C) Scopul principal al ENGL este să ajute la rezolvarea numărului mare de provocări cu care se 
confruntă laboratoarele obligatorii în domeniul Organismelor Modificate Genetic (GMOs), în 
ceea ce priveşte alimente, hrană, seminţe şi mediul înconjurător.

1 Aşa cum este definit în Directiva Consiliului 2001  /  18   privind eliberarea deliberată în mediul înconjurător şi 
plasarea pe Piaţă a Organismelor Modificate Genetic, şi Reglementarea Parlamentului European şi a Consiliului 
Nr. 178  /  2002   care stabileşte principiile generale şi cerinţele legislaţiei alimentelor, înfiinţând Autoritatea 
Europeană pentru Siguranţă Alimentară şi stabilind proceduri în materie de siguranţa alimentului. 
2 Reglementarea (EC) Nr. 1829  /  2003   a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la aplicarea pentru 
autorizarea alimentelor şi hranei modificate genetic.
3 Reglementarea (EC) Nr. 882/2004 a Parlamentului European şi a Consiliului privind controalele oficiale 
realizate pentru a asigura verificarea respectării legislaţiei privind alimentaţia şi alimentele, sănătatea animală şi 
regulile de bunăstare animalelor.
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D) Pentru a întări semnificativ capabilităţile ENGL şi JRC de a a-şi îndeplini responsabilităţile 
referitoare la Organismele Modificate Genetic, prezentul Acord de Consorţiu asigură:

- Organizarea de întâlniri plenare pentru schimb de experienţă privind implementarea tehnică 
a legislaţiei Comunitare legate de Organismele Modificate Genetic,

- Organizarea de  grupuri de lucru pe chestiuni tematice pentru eşantionarea şi detectarea 
Organismelor Modificate Genetic,

- Cercetare cooperativă, schimb de cercetători, instruire;

- Transfer tehnologic;

- Schimb de literatură ştiinţifică.

E) Prin ENGL, sub  conducerea JRC, s-a înfiinţat un sistem european de referinţă ştiinţifică, în 
scopul armonizării şi standardizării în cadrul UE, a cercetării tematice şi a schimbului de date, 
furnizând astfel un instrument suplimentar de consultare ştiinţifică în cadrul Uniunii Europene.

F) Fiecare dintre Părţile ENGL a fost desemnată ca şi un laborator obligatoriu oficial, fie de către:

- Autorităţile  competente  care  operează  în  baza  Directivei  2001/18/EC a  Parlamentului 
European  şi  a  Consiliului,  privind  eliberarea  deliberată  în  mediul  înconjurător  a 
Organismelor Modificate Genetic şi revocând Directiva Consiliului 90/220/EEC; sau

- Autorităţile competente care operează în baza Reglementării (EC) Nr. 1829/2003; sau

- Autorităţile competente care operează în baza Reglementării (EC) Nr. 882/2004; sau

- Autorităţile  competente  care  operează  în  baza  legislaţiei  UE  în  domeniul  vânzării  de 
seminţe de specii de plante agricole şi vegetale şi al materialului reproductiv forestier4  

G) Întrucât lista membrilor ENGL este prezentată în Anexa 1 a acestui Acord şi va fi actualizată 
ca urmare a modificărilor legate de calitatea de membru.

H) Întrucât prezentul acord nu îndreptăţeşte toate laboratoarele europene GMO să devină membre 
ale ENGL, în particular acelea care au responsabilităţi regionale, membrii ENGL, ca şi parte 
contractantă la acest acord, sunt îndreptăţiţi  să împartă informaţiile ENGL către laboratoare 
asociate lor, fie ele publice sau private. În acest scop ele vor întocmi o listă a laboratoarelor 
asociate  şi  se vor asigura  că sunt  implementate  reguli  de confidenţialitate  similare  cu cele 
incluse în prezentul Acord. Lista acestor laboratoare asociate este prezentată în anexă şi va fi 
actualizată în mod regulat.

4 Directiva Consiliului 2002/54/EC privind comercializarea seminţelor de sfeclă, Directiva Consiliului 
66/401/EEC privind comercializarea seminţelor de plante furajere,  Directiva Consiliului 66/402/EEC privind 
comercializarea seminţelor de cereale; Directiva Consiliului 2002/56/EC privind comercializarea cartofilor de 
sămânţă, Directiva Consiliului 2002/55/EC privind comercializarea seminţelor de legume, Directiva Consiliului 
1999/105/EC privind marketingul materialului reproductiv forestier
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Comunitatea Europeană şi fiecare Membru al ENGL numit în continuare Parte Contractantă,  
au căzut de acord asupra următoarelor:

Articolul 1

Scop şi Obiective

1.1 Acest  Acord  înlocuieşte  Acordul  ENGL Nr.  “20126-2002-11”  din  04  decembrie  2002,  şi 
oficializează organizarea Reţelei Europene de Laboratoare de Organisme Modificate Genetic 
(ENGL), sub conducerea JRC.

1.2 Obiectivele generale ale ENGL sunt:

a) Să furnizeze sprijin pentru Laboratorul de Referinţă Comunitar definit în Reglementarea (EC) 
Nr.1829/03 şi  Reglementarea  (EC)  Nr.882/2004,  sau  prin  oricare  legislaţie  GMO  care  ar 
prevedea un astfel de sprijin.

b) Să  consolideze  şi  să  îmbunătăţească,  la  nivel  european,  armonizarea  şi  standardizarea 
metodelor ştiinţifice pentru identificarea şi cuantificarea Organismelor Modificate Genetic, ca 
atare sau în produse obţinute din Organisme Modificate Genetic.

c) Să acţioneze ca o reţea de excelenţă ştiinţifică asupra detecţiei şi trasabilităţii  Organismelor 
Modificate Genetic şi chestiuni ştiinţifice legate de acestea.

d) Să furnizeze factorilor interesaţi din întreaga lume informaţii privind cele mai bune practici, 
prin legături internaţionale şi să implementeze o politică de comunicare activă.

Articolul 2

Calitatea de membru, retragerea calităţii de membru şi terminarea

2.1 Acest Acord va intra în vigoare pe 1 iulie 2009, sau în data când va fi contrasemnat de către 
Comisie, acea care este ultima dintre aceste date.

2.2 Părţi noi, desemnate de Autorităţi Naţionale Competente care operează în baza unuia dintre 
Actele Comunităţii sau în baza Reglementărilor şi Directivelor echivalente corespondente ale 
EEA,  statele  membre  EFTA şi  Ţări  Candidate  şi  Ţări  Candidate  Potenţiale,  legate  de 
Organisme  Modificate  Genetic  (GMOs),  se  pot  asocia  la  ENGL.  Aplicaţiile  trebuie  să  fie 
făcute  în scris,  către Preşedintele  ENGL, care le va înainta  la Steering Commitee conform 
Articolului 6.8 pentru decizia privind admiterea noii Părţi în ENGL.

Acest Acord poate fi  amendat  oricând, cu condiţia  aprobării  de către Steering Commitee a 
amendamentelor propuse de către Părţile Contractante.

2.3 Lista membrilor ENGL, anexată la prezentul Acord, este făcută publică şi este actualizată 
regulat  în  acord  cu  articolul  6.8  f.  Similar,  lista  laboratoarelor  asociate  membrilor  ENGL, 
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realizată  pe baza  articolului  9.3, este anexată  la prezentul  Acord şi este actualizată  în mod 
regulat de către părţile contractante în conformitate cu articolul 6.8 g.

2.4 Oricare Parte Contractantă se poate retrage din prezentul Acord, notificând în scris, în şase 
luni, Preşedintele Steering Commitee al ENGL. O astfel de retragere nu va afecta finalizarea 
activităţilor care sunt în derulare şi drepturile şi obligaţiile care rezultă din acestea.

2.5 Oricare parte înregistrată ca şi membru al ENGL, se va retrage imediat din acest Acord (şi 
va notifica imediat Preşedintele Steering Commitee, în scris, despre aceasta), dacă ea încetează 
să mai deţină o numire din partea Autorităţii Competente relevante aşa cum este definită la 
pargaraful [F] de mai sus.

2.6 În ciuda oricărei  alte prevederi  contrare şi în particular  a Articolului  6.6 din prezentul, 
Comunitatea  Europeană  poate  termina  unilateral,  orcând,  acest  Acord,  dacă  are  o  cauză 
justificabilă. În particular, Comunitatea Europeană îşi poate exercita puterea de terminare ca 
urmare a prezentului Articol, dacă programele de cercetare şi/sau alocările bugetare nu mai 
sunt compatibile cu continuarea Acordului şi/sau programul de lucru, sau dacă o Parte a ENGL 
a încălcat oricare din prevederile Acordului şi în particular Articolul 9 din acesta.

Comunitatea Europeană poate exercita numita putere de terminare, după o notificare oficială, 
de o lună, privind intenţia sa de a o face.

2.7  În  ceea  ce  priveşte  semnarea  unui  amendament  la  Acordul  Original  aşa  cum  a  fost 
modificat  de  Amendamentele  sale  pentru  admiterea  unei  noi  Părţi  Contractante  şi/sau 
terminarea  Acordului  pentru  o  Parte  Contractantă,  Părţile  la  ENGL  împuternicesc  prin 
prezentul pe Preşedintele Steering Committee cu puterea de a acţiona în numele lor şi a executa 
astfel de amendamente care vor avea singurul scop de a da efect deciziilor Steering Committee 
rezultate din Articolul 6.8 din prezentul, legat de admiterea şi/sau terminarea pentru una dintre 
Părţile din Acord. Subiect al altor prevederi ale acestui Acord, toate Părţile la ENGL sunt de 
acord cu reprezentarea lor de către Preşedintele Steering Committee doar pentru acest scop.

Articolul 3

Programul de lucru şi Resursele

3.1 În conformitate cu obiectivele acestui Acord, aşa cum sunt subliniate în  Articolul 1 şi pe 
baza aprobării programului său de lucru de către Steering Committee, Părţile Contractante pot 
desfăşura sau participa la următoarele acţiuni:

a) Unde este necesar, să furnizeze consultanţă şi/sau suport tehnic Laboratorului de Referinţă 
al Comunităţii pentru GMOs în alimente şi alimentaţie, înfiinţat prin Reglementarea (EC) 
Nr.1829/2003 şi Reglementarea (EC) Nr.882/2004.

b) Organizarea Întâlnirilor Plenare şi a Grupurilor de Lucru;

- Să iniţieze şi să menţină un dialog în materie de eşantionare a Organismelor Modificate 
Genetic, detectare, identificare, cuantificare şi screening, pentru scopuri de aplicare;

5/13

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0141:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1829:RO:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1829:RO:HTML


Traducere USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

ACORD DE CONSORŢIU N. CA31364

- Să  exploreze  posibilităţile  pentru  cooperarea  tehnică  şi  financiară  pentru  dezvoltarea 
proiectelor de cercetare de interes reciproc;

- Să proiecteze studii de validare şi scheme de îndemânare;

- Să examineze, discute şi interpreteze, rezultatele din exerciţiile de validare şi din datele 
care pot fi obţinute în munca de control;

c) Executarea  de  programe  continui,  proiecte  şi  activităţi  asociate  acestora,  care  sunt 
satisfăcătoare  pentru  Părţile  Contractante,  prin  executarea  de  acorduri  ad hoc  pentru  a 
acoperi chestiuni financiare, tehnice şi legale, după cum va fi necesar.

d) Schimbul corect de informaţii şi date.  

3.2 Oridecâte ori este posibil,  JRC-IHCP va furniza Părţilor Contractante  accesul deplin la 
datele  moleculare  disponibile  cu  privire  la  GMOs,  organismele  lor  parentale  şi  taxonomic 
legate şi, unde este posibil, progenitura lor reprodusă.

3.3 Participarea în toate activităţile listate la Articolul 3.1 de mai sus, va fi pe o bază voluntară, 
în acord cu abilităţile individuale şi funcţiile Părţilor Contractante. Astfel de participare va fi în 
continuare subiect al disponibilităţii fondurilor corespunzătoare, a personalului şi altor resurse, 
precum şi legislaţiei aplicabile şi reglementărilor, politicilor şi programelor Părţii Contractante.

3.4  JRC va aloca  un buget  specific  pentru  costurile  organizării  ENGL, costuri  care  vor  fi 
limitate la funcţiile administrative şi organizare. JRC nu va fi financiar responsabil pentru nici 
o  activitate  de  cercetare,  directă  sau  indirectă,  asumată  de  laboratoarele  membre.  JRC va 
decide anual alocarea bugetară şi suma de alocat pentru fiecare funcţie administrativă a ENGL.

Articolul 4

Responsabilităţile Părţilor

4.1  Fiecare  Parte  Contractantă  va  desmna  personalul  profesional  tehnic  necesar,  cu 
responsabilitatea de a coordona variatele arii de colaborare agreate de Părţi.

4.2  Fiecare  Parte  Contractantă  va  fi  responsabilă  pentru  personalul  propriu  în  activităţile 
asumate ca urmare a acestui Acord.

4.3 În eventualitatea că membri ai personalului de la una sau mai multe Părţi Contractante, sunt 
ceruţi  pentru  a  participa  pentru  perioade  scurte  la  executarea  de  programe,  proiecte  sau 
activităţi implementate de alte Părţi Contractante, acele Părţi vor încheia un acord separat care 
va reglementa detaşarea personalului  la Părţile  în cauză.  Un astfel  de acord va reglementa 
drepturile şi obligaţiile reciproce, precum şi condiţiile de cooperare care trebuie îndeplinite de 
membrii  personalului  şi  termenii  conform  cărora  JRC  şi  ENGL  autorizează  participarea 
membrilor  personalului  lor.  Membri  ai  personalului,  implicaţi  în  programe  de  schimb  sau 
proiecte, se vor conforma regulilor şi condiţiilor de lucru ale instituţiei gazdă.
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4.4 Partea Gazdă va asista, unde este posibil, îndeplinirea nevoilor personale şi profesionale ale 
membrilor de personal vizitatori, inclusiv accesul la facilităţile instituţionale.

Articolul 5

Întâlnirile Plenare şi Grupurile de Lucru al Părţilor contractante

5.1 Întâlnirile Plenare vor fi organizate pentru a discuta probleme ştiinţifice, a trece în revistă 
progresul Programului de Lucru şi a evalua progresul în dezvoltarea de programe viitoare şi 
politici.  Agenda şi  documentele  suport  pentru aceste  Întâlniri  Plenare vor trebui  distribuite 
Părţilor contractante, cu cel puţin 15 zile anterior întâlnirilor.

5.2 Preşedintele Steering Committee va convoca Întâlnirile Plenare cu sprijinul Secretariatului 
ENGL.  Cu condiţia  aprobării  de  către  Steering  Committee,  pot  fi  lansate  Întâlniri  Plenare 
suplimentare, la cererea uneia sau a mai multor Părţi ale RNGL. Aceste întâlniri vor fi conduse 
de Preşedintele Steering Committee, sau de înlocuitorul său.

5.3  Secretariatul  ENGL va  distribui  minutele  şi  rezoluţiile  Întâlnirilor  Plenare,  în  10  zile 
lucrătoare. Amendamentele şi comentariile la draft vor fi colectate de la părţile contractante, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la distribuirea lor.

5.4 În eventualitatea unor chestiuni care, fie necesită discuţii şi analize aprofundate, sau care 
sunt de natură urgentă, au loc grupuri de lucru „ad hoc”.

Articolul 6

Steering Committee

6.1 Steering Committee va fi condus de JRC, ca şi Commitee President. Steering Committee 
este compus din câte un membru ENGL per fiecare Stat Membru al Uniunii Europene, sau al 
Statelor la care se aplică EEA sau EFTA.

6.2 Membrul  Steering  Committee  va trebui  selectat  de  membrii  ENGL din fiecare  Stat  al 
Uniunii Europene, sau EEA, sau EFTA, prin acord între aceştia. În acelaşi mod va fi desmnat 
un înlocuitor per membru al Steering Committee. Selecţia va fi comunicată Preşedintelui, în 
scris, de membrul Steering Committee, în 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestui Acord.

6.3 Steering Committee va fi numit de Preşedintele ENGL, în conformitate cu Articolul 6.

6.4 Imediat după numire, Steering Committee va discuta şi aproba regulile interne ale ENGL.

6.5 Supervizarea şi  coordonarea activităţii  desfăşurate  de ENGL va fi  stabilită  de Steering 
Committee.
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6.7  Vor  fi  cel  puţin  două  întâlniri  pe  an  ale  Steering  Committee.  Preşedintele  Steering 
Committee va convoca întâlnirile.

6.8 Steering Committee:

a) Va conduce operaţiunile strategice al ENGL;

b) Va defini şi aproba planul de lucru anual, va instala grupurile de lucru potrivite, va stabili 
rezultatele care vor fi produse şi va monitoriza execuţia;

c) Va lua decizii în acord cu responsabilităţile şi atribuţiile stabilite în programul de lucru;

d) Va asigura controlul calităţii;

e) Va informa Părţile Contractante asupra tuturor deciziilor luate în timpul întâlnirilor;

f) Va face publică lista membrilor ENGL definită în Articolul 2.3 şi o va actualiza. În acest 
scop, Steering Committee va avea puterea să adauge o Parte la ENGL, în acord cu Articolul 
2.3 şi 2.4, sau să ceară unei Părţi să se retragă în baza Articolului 2.5;

g) Va aproba actualizările listei laboratoarelor, stabilite pe baza articolului 9.3. 

h) Va aproba agenda Întâlnirilor Plenare;

i) Va aproba participarea non membrilor ENGL [de exemplu, observatori, speakeri, etc.], la 
întâlnirile ENGL;

j) Va aproba clasificarea rezultatelor livrabile şi a documentelor ENGL.

6.9 Steering Committee va face toate eforturile pentru a obţine unanimitate. Dacă nu se poate 
ajunge la unanimitate într-o perioadă de timp rezonabilă, un Membru al Steering Committee, 
sau Preşedintele, are dreptul să ceară un vot oficial, pe o propunere scrisă. Într-un astfel de caz, 
Preşedintele supune propunerea scrisă membrilor Steering Committee din Statele Membre al 
Uniunii  Europene,  ţări  EEA  sau  EFTA,  cerându-le  votul  lor  într-un  termen  de  10  zile 
lucrătoare,  un vot  per  membru al  Steering Committee.  În  cazuri  excepţionale,  Preşedintele 
Steering Committee îşi rezervă dreptul să stipuleze o perioadă de votare mai scurtă. O decizie 
este luată printr-o majoritate simplă a voturilor. În caz de balotaj, Preşedintele va avea atribuit 
un vot. Membrii care, fie se abţin, fie votează împotriva propunerii, îşi rezervă dreptul de a-şi 
exprima comentariile. Aceste comentariile vor face apoi parte din raportul asupra votului.

6.10 Secretariatul ENGL va pune la dispoziţie minutele şi rezuluţiile convenite ale Întâlnirilor 
Steering Committee, în termen de 10 zile lucrătoare. Amendamentele şi comentariile la draft 
vor fi  colectate  de la membrii  Steering Committee,  în perioada de 15 zile  lucrătoare de la 
distribuţia lor.

6.11 Conform acestui Acord, competenţele Steering Committee nu vor prejudicia în nici un fel 
puterile JRC inclusiv, dar nu limitat la, terminarea Acordului din motive de non-performanţă şi 
la determinarea consecinţelor unei astfel de terminări.
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6.12 Orice schimbări în rândul membrilor, făcută în acord cu Articolul 2, va fi comunicată fără 
întârziere Preşedintelui.

Articolul 7

Secretariatul ENGL

7.1 JRC va acţiona ca Secretariat.

7.2 În numele şi în deplin acord cu Steering Committee, secretariatul ENGL:

a) Va gestiona managementul de zi cu zi al ENGL;

b) Va  primi  şi  selecta  chestiunile  propuse  a  fi  incluse  pe  agenda  Întâlnirilor  Plenare, 
Întâlnirilor Steering Committee şi eventualelor grupuri de lucru desprinse;

c) Va convoca întâlnirile Steering Committee;

d) Va produce minutele întâlnirilor Steering Committee;

e) Va programa  şi  informa  Părţile  Contractante  despre  datele  Întâlnirilor  Plenare  şi  orice 
schimbări în compoziţia Steering Committee;

f) Va fi  canalul  pentru  transmiterea  tuturor  documentelor,  pentru  legatura  generală  dintre 
Părţile ENGL şi Companiile care produc şi/sau distribuie Organisme Modificate Genetic;

g) Va înregistra toate fluxurile de informaţii dintre Părţile ENGL şi JRC, în principal pentru a 
cuantifica evaluările bazate pe performanţă; şi

h) În numele Steering Committee şi, unde este necesar, în conjuncţie cu Părţile Contractante, 
va schimba informaţii cu organizaţiile naţionale sau internaţionale care desfăşoară o muncă 
similară cu cea a ENGL.   

Articolul 8

Raportări

Steering  Committee  va  pregăti  raportări  cu  privire  la  activitatea  Părţilor  Contractante  – 
constituite  din Minute ale Întâlnirilor  (Plenare,  ale Steering Committee,  ad hoc) şi printr-o 
colecţie a materialelor – fără a prejudicia pregătirea de documente mai structurate, pe o bază 
caz-cu-caz.        
  

Articolul 9
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Confidenţialitate şi Drepturi de Proprietate Intelectuală

9.1 Dacă nu este specificat  altfel,  în  conformitate  cu  Articolul  6.8-i,  datele,  informaţiile  şi 
materialelor  schimbate  în  cadrul  prezentului  Acord,  precum  şi  informaţiile  rezultând  din 
activităţile în baza acestui Acord, vor fi de regulă confidenţiale.

9.2  Pentru  a  primi  informaţii  clasificate  ca  şi  confidenţiale,  fiecare  Parte  Contractantă  va 
implementa  măsurile  necesare pentru a  garanta  natura confidenţială  a datelor,  informaţiilor 
şi/sau  materialelor  circulate,  în  conformitate  cu  reglementările  naţionale  sau  legislaţia 
naţională.

9.3 Părţile  Contractante  pot împărtăşi  toate  informaţiile  distribuite  în cadrul  ENGL cu alte 
laboratoare GMO din ţările lor, care au obligaţii similare ca şi cele stipulate în prezentul Acord 
dar  care  nu  sunt,  sau  nu  pot  fi,  nominalizate  ca  şi  Membru  oficial  al  ENGL.  Partea 
Contractantă, anterior semnării acestui Acord, va furniza lista laboratoarelor GMO, publice sau 
private şi va stabili  protecţia obligaţiilor  de confidenţialitate stipulate prin prezentul Acord. 
Lista va fi colaţionată într-o singură listă şi va fi anexată la Acord. Ea va fi actualizată în mod 
regulat în acord cu articolul 6.8 g.

În scopul actualizării numitei Anexe, fiecare Parte Contractantă va înainta o listă actualizată 
către Preşedintele Steering Committee, identificând orice adăugare sau ştergere de laboratoare 
de care ea poate fi legată prin obligaţii de confidenţialitate. Astfel de listă va furnizată Steering 
Committee imediat după ce un laborator este şters sau adăugat pe lista sa.

9.4 În eventualitatea că o Parte Contractantă doreşte să comunice informaţii sensibile, rezultate 
din activităţile desfăşurate în baza prezentului Acord, prin publicare şi/sau forumuri publice, în 
timpul derulării acestui Acord şi pentru un an după terminarea Acordului, o va face printr-o 
cerere oficială către Steering Committee. Steering Committee va decide, conform metodei de 
comunicare, în două luni de la data cererii. Colaborarea celolalte Părţi va fi încunoştinţată, în 
orice publicaţie sau forum public.

9.5 Dacă nu este stipulat altfel printr-un acrod scris realizat în baza acestui Acord, proprietatea 
asupra invenţiilor,  fie  ele  patentabile  sau nu,  realizate  sau concepute  în timpul  desfăşurării 
oricărei  activităţi  în baza acestui Acord, va aparţine Părţii  angajator a Inventatorului.  Unde 
invenţiile  sunt realizate  sau concepute de mai  mulţi  Inventatori,  care  au angajatori  diferiţi, 
invenţia va fi în proprietate comună a numitelor Părţi. Unde invenţiile sunt patentabile, cel care 
patentează este Proprietarul de drept. Dacă Proprietarul renunţă la drepturile sale la un Patent, 
Proprietarul  trebuie  să  informeze  cealaltă  Parte,  care  va  fi  îndereptăţită  cu  drepturile  care 
derivă din aplicarea pentru un  patent şi din patentul însuşi.

9.6 Prevederile acestui Articol vor supravieţui  expirării acestui Acord, pentru timpul cât un 
patent protejează invenţiile.

9.7 Când acţionează în baza Articolului 9, Părţile Contractante vor fi subiect al obligaţiilor lor 
statutare, conform legislaţiei naţionale, 
    
  

Articolul 10

10/13



Traducere USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

ACORD DE CONSORŢIU N. CA31364

Obligaţiile Păţilor Contractante

10.1  Orice  pierdere,  pagubă  sau  prejudiciu,  de  origine  non-nucleară,  suferită  de  o  Parte 
Contractantă ca şi rezultat al vinei proprii – prin personalul sau sau agenţii săi, în legătură cu 
realizarea acestui Acord – va fi considerată ca generată de acea Parte.

10.2 Fiecare Parte Contractantă va fi responsabilă pentru orice pierdere, pagubă sau prejudiciu, 
de origine non-nucleară, cauzată de ea însăşi, personalul său, sau agenţii săi, unor părţi terţe, în 
facilităţile lor, apărută din realizarea Acordului.

10.3 Fiecare Parte va fi singura responsabilă pentru orice daune rezultând din orice greşeală, 
acte neglijente, omisiuni sau oricare altă acţiune a sa, a personalului său, sau a agenţilor, care 
generează pretenţii pentru daune de la o altă Parte Contractantă şi/sau părţi terţe, rezultate din 
realizarea acestui Acord, prezentul garantând aceasta pentru fiecare dintre celelalte Părţi.

10.4 Va fi emisă o notificare pentru fiecare Parte Contractantă, cu privire la orice pretenţie faţă 
de Cominitate, pentru care Partea Contractantă este, sau poate să fie, responsabilă şi unei astfel 
de Părţi Contractante i se va da oportunitatea de a-şi asuma responsabilitatea, pentru apărarea 
sa.

Articolul 11

Nici un Parteneriat sau Agenţie

Nimic din acest Acord nu va fi invocat pentru a crea un parteneriat sau agenţie între Părţile 
Contractante.  Fiecare  Parte  Contractantă  va acţiona  în numele  său propriu şi  va fi  singura 
responsabilă referitor la furnizorii săi de personal şi subcontractori.

Articolul 12

Legislaţia aplicabilă

Prezentul Acord va fi reglementat de legislaţia belgiană.

Articolul 13

Instanţa competentă

13.1 În caz de dispută sau diferend între Părţile Contractante, rezultate din, sau legat de, acest 
Acord, Părţile vor depune mai întâi eforturi pentru a regla disputa pe cale amiabilă. Un astfel 
de efort va fi considerat ca fiind eşuat când una dintre Părţile Contractante notifică în acest 
sens cealaltă Parte, în scris.
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13.2 Curtea de Primă Instanţă a Comunităţii Europene şi, în caz de apel, Curtea de Justiţie a 
Comunităţii Europene, vor avea jurisdicţia exclusivă în orice dispută dintre JRC şi Părţile la 
ENGL, privind validitatea, aplicarea şi interpretarea acestui Acord.

Articolul 14

Prevederi administrative

Toată corespondenţa privind realizarea acestui Acord va fi adresată după cum urmează:

Pentru chestiuni administrative:

EUROPEAN COMMISSION – Joint Research Centre
Institute for Health and Consumer Protection
Management Support Unit
To the attention of the Head of Unit
I-21027 Ispra (VA) - Italy

Pentru chestiuni tehnice şi pentru Secretariat:

EUROPEAN COMMISSION – Joint Research Centre
Institute for Health and Consumer Protection
Molecular Biology and Genetics Unit – TP 331
To the attention of the ENGL Secretariat
Via Fermi, 1
I-21027 Ispra (VA) - Italy

Articolul 15

Limba Contractului

Acest  Contract este redactat într-o singură copie, în limba engleză, care va fi singura limbă 
autentică a contractului.

Articolul 16

Semnarea Contractului

EUROPEAN NETWORK OF GMO LABORATORIES

CONSORTIUM AGREEMENT

Între

THE EUROPEAN COMMUNITY

12/13



Traducere USAMV CLUJ-NAPOCA - DEPARTAMENTUL CERCETARE, INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC

ACORD DE CONSORŢIU N. CA31364

Şi

THE NATIONAL LABORATORIES RESPONSIBLE FOR THE ENFORCEMENT OF THE

EU REGULATIONS FOR GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS
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