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1
INTRODUCERE

SEMINȚELE[1] REPREZINTĂ ELEMENTUL DE BAZĂ ÎN 
CADRUL ÎNTREGULUI SISTEM AGRICOL ȘI ALIMENTAR. 
Ele determină ce tip de agricultură, industrială sau 
țărănească, va fi dezvoltată, precum și calitatea culturii de 
hrană la recoltare. Subiectul semințelor, departe de a fi un 
detaliu minor, constituie o provocare esențială nu doar 
pentru țărani, dar în egală măsură, și pentru populațiile pe 
care le hrănesc. Fără acces la semințe țărănești, și anume 
la semințe produse și selecționate la fermă în cadrul 
colectiv al sistemelor semincere țărănești, țăranii își vor 
pierde autonomia. Fără control asupra propriilor semințe, 
țăranii sunt deprivați de dreptul lor de a practica un sistem 
agricol țărănesc, care respectă mediul, drepturile sociale, 
economiile locale și tradițiile.

CONFEDERAȚIA EUROPEANĂ VIA CAMPESINA (ECVC) 
apără drepturile țăranilor de a utiliza, salva, schimba, 
ameliora și vinde propriile semințe în cadrul activităților lor 
agricole țărănești. Aceste practici beneficiază de 
recunoaștere legală sub formă de drepturi colective ale 

[1] Prin sămânță, înțelegem toate 
materialele vegetative de reproducere: 
semințe, plante, răsaduri etc.

ale țăranilor la semințe, formalizate în Articolul 19 
al Declarației Națiunilor Unite a Drepturilor 
Țăranilor, Țărăncilor și ale altor Persoane care 
lucrează în mediul rural (UNDROP), adoptată în 
2018 de Statele Membre ale Națiunilor Unite, 
precum și din partea altor texte internaționale,
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cum ar fi Articolele 5,6 și 9 ale Tratatului Internațional 
privind Resursele Fitogenetice pentru Alimentație și 
Agricultură (ITPGRFA)[3] și Articolul 31 al Declarației 
Națiunilor Unite a Drepturilor Popoarelor Indigene. 
Drepturile țăranilor la semințe, formalizate în aceste 
documente diferite, privesc de asemenea și protejarea 
cunoștințelor, consimțământul prealabil, participarea în 
luarea deciziilor, accesul la resurse fitogenetice pentru 
alimentație și agricultură, precum și conservarea diversității 
semințelor tradiționale.

SCOPUL ACESTEI PUBLICAȚII ÎL REPREZINTĂ, ÎN PRIMUL 
RÂND, REVIZUIREA STADIULUI ACTUAL CU PRIVIRE LA 
RESPECTAREA DREPTURILOR ȚĂRANILOR LA SEMINȚE ÎN 
EUROPA ȘI EVIDENȚIEREA CADRELOR LEGISLATIVE 
PROBLEMATICE IMPLEMENTĂRII ACESTOR DREPTURI.

Având în vedere aceste aspecte, este necesară conectarea 
diferitelor subiecte care, în contextul european, sunt 
deseori tratate separat: protejarea noilor soiuri de plante și 
alte legi privind proprietatea intelectuală, precum brevetele 
asupra semințelor, reglementarea comercializării 
semințelor, reglementări privind Organismele Modificate 
Genetic, reglementări privind sănătatea plantelor, controlul 
în cadrul lanțului alimentar șamd. În mod esențial, este 
absolut necesar ca aceste dezbateri să nu se desfășoare 
izolat, ci ca proiectul și propunerile Uniunii Europene (UE) 
privitoare la semințe să fie analizate dintr-o perspectivă 
globală.

MAI APOI, PUBLICAȚIA DE FAȚĂ URMĂREȘTE SĂ EXPUNĂ 
CERINȚELE ȘI RECOMANDĂRILE ECVC ÎN PRIVINȚA 
IMPLEMENTĂRII UNUI CADRU LEGISLATIV EUROPEAN 
COERENT, CARE AR PERMITE ȚĂRANILOR SĂ LUCREZE ȘI 
SĂ TRĂIASCĂ DIN MUNCA LOR, BENEFICIIND PE DEPLIN 
DE PE URMA DREPTURILOR COLECTIVE LA SEMINȚE.

[3] Articolele 5,6 și 9 ale ITPGRFA sunt
disponibile în anexă. Textul integral al 
Tratatului este disponibil online:
http://www.fao.org/3/i0510e/i0510e.pdf 

[2] Articolul 19 al UNDROP poate fi 
vizualizat în anexă. Textul integral al 
Declarației este disponibil online: https://
digitallibrary.un.org/record/1650694
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ACEST DOCUMENT TREBUIE PRIVIT ȘI ÎN CONTEXTUL 
DEZBATERII RECENT DESCHISE DE COMISIA 
EUROPEANĂ odată cu publicarea a două documente de 
lucru, primul referitor la stadiul “noilor tehnici genomice”[4] 
și al doilea referitor la actualizarea legislației privind 
comercializarea semințelor[5]. Această publicație reprezintă 
și șansa pentru mișcarea europeană să își explice poziția în 
cadrul acestor dezbateri atât de esențiale pentru viitorul 
agriculturii țărănești în UE.

[5] Documentul în lucru al Comisiei privind
opțiunile Uniunii pentru actualizarea actualei 
legislații privind producția și comercializarea 
materialului vegetativ de reproducere este 
disponibil în engleză: https://ec.europa.eu/
food/system/files/2021-04/
prm_leg_future_prm-study_swd-2021-90.pdf  

[4] Documentul în lucru al Comisiei Europene 
privind “studiul asupra noilor tehnici 
genomice în legislația Uniunii și în lumina 
deciziei Curții Europene de Justiție în cazul 
C-528/16” este disponibil în limba engleză: 
https://ec.europa.eu/food/system/files/
2021-04/gmo_mod-bio_ngt_eu-study.pdf 

3



 

  

 

Paris, iulie 2017

2
UNDROP ȘI 

ITPGRFA
RECUNOAȘTEREA LEGALĂ 

A DREPTURILOR 

ȚĂRANILOR 

LA SEMINȚE

ARTICOLELE 19 ȘI 20 CU PRECĂDERE, AFERENTE 
DREPTURILOR ȚĂRANILOR LA SEMINȚE și obligațiilor 
Statelor față de conservarea și utilizarea sustenabilă a 
biodiversității, declară că țăranii și alte persoane care 
lucrează în mediul rural dețin dreptul de a “salva, folosi, 
schimba și vinde material vegetativ de reproducere și 
semințe salvate la fermă” (UNDROP, art. 19.1.d.).

DACĂ ADOPTAREA DECLARAȚIEI POATE FI 
CONSIDERATĂ UN PROGRES REMARCABIL pentru cauza 
drepturilor țăranilor, întrucât a adus acest subiect pe 
agenda internațională, este, în primul rând, un instrument 
politic pentru a pune presiune pe state în vederea 
modificării legislațiilor naționale, mai degrabă decât un

ÎN 2018, DUPĂ DOUĂ DECENII DE EFORTURI ȘI 
ADVOCACY DIN PARTEA ȚĂRANILOR DIN LA VIA 
CAMPESINA, MEMBRII ONU, INCLUSIV UE, PRIN 
ADOPTAREA DECLARATIEI NAȚIUNILOR UNITE A 
DREPTURILOR ȚĂRANILOR ȘI ALE ALTOR PERSOANE CARE 
LUCREAZĂ ÎN MEDIUL RURAL (UNDROP), ȘI-AU LUAT 
ANGAJAMENTUL SĂ RESPECTE DREPTURILE ȚĂRANILOR 
AȘA CUM SUNT ELE DEFINITE DE DECLARAȚIE.
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mecanism legal obligatoriu pentru părțile implicate, așa 
cum ar fi o Convenție Internațională sau un Tratat. Totuși, 
chiar dacă Declarația ONU nu este obligatorie, valoarea sa 
politică și simbolică reflectă angajamentul Statelor de a 
adopta principiile[6] unui document care nu este obligatoriu. 
Așadar, o declarație precum UNDROP reflectă o evoluție în 
standardele legale internaționale, fiind bazată pe drepturile 
existente în alte instrumente internaționale[7]. 

ARTICOLUL 19 AL DECLARAȚIEI ARE LA BAZĂ UN ARTICOL 
DINTR-UN TRATAT OBLIGATORIU, ȘI ANUME TRATATUL 
INTERNAȚIONAL PRIVIND RESURSELE FITOGENETICE 
PENTRU ALIMENTAȚIE ȘI AGRICULTURĂ (ITPGRFA).

RATIFICAT ÎN PREZENT DE 145 DE PĂRȚI, INCLUSIV 
UE, obiectivul Tratatului îl reprezintă conservarea și 
utilizarea sustenabilă a resurselor fitogenetice a majorității 
soiurilor și varietăților cultivate pentru alimentație și 
agricultură, precum și împărțirea echitabilă a beneficiilor ce 
reies din folosința lor. Tratatul recunoaște în preambulul său 
și în Articolul 9 drepturile țăranilor de a planta resurse 
fitogenetice, precum și dreptul de protecție a cunoștințelor 
tradiționale, la împărțirea echitabilă a beneficiilor care reies 
din folosința acestor resurse și la participarea în luarea 
deciziilor. Aceste drepturi sunt de asemenea specificate în 
articolele 5 și 6 ca parte a obligațiilor Statelor. Deși, în 
practică, aceste drepturi nu sunt respectate de majoritatea 
Statelor semnatare[8], totuși Tratatul constituie o modalitate 
importantă de presiune legală ce poate fi utilizată pentru a 
solicita implementarea drepturilor țăranilor la semințe, în 
Europa sau altundeva[9]. 

[7] Organizația Națiunilor Unite specifică în 
legătură cu Declarația Drepturilor Popoarelor 
Indigene, pe modelul căreia UNDROP a fost
creată: “Opinia generală este aceea că 
Declarația nu creează noi drepturi, dar […] 
detaliază și interpretează drepturi umane 
definite în alte instrumente internaționale de
rezonanță universală: https://www.un.org/esa/
socdev/unpfii/documents/faq_drips_en.pdf

[6] Mai  mult, acceptarea de către State a 
principiilor și respectarea regulilor non-
obligatorii precum Declarații, Principii sau 
Carte poate conduce la crearea unor drepturi 
uzuale, care mai apoi vor deveni obligatorii 
(Kiss, A., 1999, Introducere în legislație 
internațională de mediu. Curs 1, UNITAR: 
Geneva) 
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ECVC SOLICITĂ IMPLEMENTAREA LA NIVEL EUROPEAN ȘI 
NAȚIONAL A TUTUROR DREPTURILOR ȚĂRANILOR LA 
SEMINȚE, AȘA CUM SUNT CUPRINSW ÎN ARTICOLUL 19 
AL UNDROP ȘI ÎN ARTICOLELE 5,6, ȘI 9 ALE ITPGRFA. UE 
ȘI STATELE MEMBRE TREBUIE SĂ SE ASIGURE CĂ 
DIFERITELE POLITICI REFERITOARE LA SEMINȚE, 
PRECUM ȘI LEGILE PRIVIND PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ ȘI TEHNICILE DE MODIFICARE GENETICĂ 
IAU ÎN CONSIDERARE ACESTE DREPTURI, CERINȚE ȘI 
REALITĂȚI ALE ȚĂRANILOR. 

[9] Pentru mai multe informații referitoare la
aspectele legale ale drepturilor la semințe, a 
se consulta publicația Academiei din Geneva, 
Golay, C. et Bessa, A. (2019). Dreptul la 
semințe în Europa. Raport academic nr. 15,
Academia din Geneva. Disponibil online în 
limba română: https://www.geneva-
academy.ch/joomlatools-files/docman-files/
Dreptul%20La%20Semin%C8%9Be%20%C8%
98i%20Drepturile%20De%20Proprietate%20I
ntelectual%C4%83.pdf 

[8] ITPGRFA stabilește și definește foarte clar 
drepturile țăranilor, dar implementarea 
acestor drepturi este responsabilitatea 
Statelor. Totuși, la zece ani de la adoptarea 
Tratatului, acestea nu sunt implementate în 
majoritatea țărilor și o “împărțire echitabilă a 
beneficiilor” nu a produs vreo plată din 
partea industriilor către comunitățile 
țărănești sau indigene. 
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3
SISTEMELE 
SEMINCERE 
ȚĂRĂNEȘTI

DE CE 

SUNT ELE 

ESENȚIALE?

SISTEMELE SEMINCERE ȚĂRĂNEȘTI CUPRIND TOATE 
PRACTICILE ȘI CUNOȘTINȚELE COLECTIVE ALE 
ȚĂRANILOR despre producție, folosință, schimb și vânzare 
a semințelor produse la fermă în cadrul activității agricole. 
Aceste sisteme nu doar că sunt esențiale pentru 
sustenabilitatea și reînnoirea stocurilor de semințe 
țăranești, dar în egală măsură sunt indispensabile muncii și 
chiar supraviețurii țăranilor. 

PENTRU MAREA MAJORITATE A ȚĂRANILOR producția 
autonomă de semințe este o tradiție și o cunoaștere care s-
a dezvoltat de-a lungul generațiilor; dar este și o necesitate 
financiară, produsul recoltei fiind la fel de necesar pentru 
nutriția familiilor și pentru a fi vândut și apoi folosit pentru 
a asigura multiplicarea și reproducerea materialului 
vegetativ.  

MULTI ȚĂRANI NU AU SUFICIENTE RESURSE PENTRU A 
CUMPĂRA SEMINȚE COMERCIALE și inputuri asociate 
cultivării industriale. 

SISTEMELE SEMINCERE ȚĂRĂNEȘTI, AȘADAR, ASIGURĂ 
AUTONOMIA FINANCIARĂ ȘI DE SEMINȚE A ȚĂRANILOR ȘI 
INDEPENDENȚA FAȚĂ DE COMPANIILE AGRO-CHIMICE ȘI 
DE SEMINȚE.

7



SISTEMELE SEMINCERE ȚĂRĂNEȘTI REPREZINTĂ 
GESTIONAREA COLECTIVĂ DINAMICĂ A SEMINȚELOR, 
GARANTÂND PLANTELOR O MAI MARE REZILIENȚĂ ÎN
MEDIUL LOR, AȘADAR SUNT O SOLUȚIE IDEALĂ LA 
PROVOCAREA PE CARE SCHIMBAREA CLIMEI O ADUCE 
AGRICULTURII.
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SISTEMELE SEMINCERE ȚĂRĂNEȘTI GARANTEAZĂ 
DREPTURILE ȚĂRANILOR LA SUVERANITATE ALIMENTARĂ 
ȘI LIBERTATEA DE A ALEGE CE TIP DE AGRICULTURĂ 
DORESC SĂ PRACTICE.

PRODUCȚIA AUTONOMĂ DE SEMINȚE ȚĂRĂNEȘTI este, 
de asemenea, necesară pentru a adapta semințele la 
condițiile locale de cultivare și la schimbările climatice [10]. 
Sistemele semincere țărănești permit plantelor să se 
adapteze la mediul local, datorită selecționării continue 
realizate an de an de țărani, cu scopul de a optimiza 
adaptatea plantelor la condițiile locale variate de cultivare. 
Acest lucru permite nevoia semnificativ redusă de 
fertilizanți, pesticide și irigare în perioade de secetă, de ex. 
etc. 

[10] ETC Group (2017). Who will feed us?The 
Industrial Food Chain vs. The Peasant Food 
Web. Disponibil online în limba engleză: 
https://www.etcgroup.org/files/files/etc-
whowillfeedus-english-webshare.pdf 

8



MAI MULT, 
ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE PENTRU ALIMENTAȚIE 

ȘI AGRICULTURĂ (FAO) ESTIMEAZĂ CĂ 
UTILIZAREA PE SCARĂ LARGĂ 

A SOIURILOR UNIFORME ȘI STABILE A REZULTAT ÎN 
PIERDEREA A 75% DIN BIODIVERSITATEA CULTIVATĂ.
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SEMINȚELE ȚĂRĂNEȘTI,
SINGURUL GARANT AL BIODIVERSITĂȚII AGRICOLE

Semințele utilizate în producția de semințe industriale, care 
se regăsesc în sistemele semincere comerciale, au derivat 
în mod direct din sistemele semincere țărănești. Cu toatele 
provenind din același bazin de gene, aceste semințe 
promovează pachetul tehnologic unic (fertilizanți, pesticide, 
mecanizare, irigare…) al monoculturii industriale. Ele sunt 
responsabile pentru eroziunea drastică a diversității 
cultivate. În cazul pierderii sistemelor semincere țărănești, 
depozitul global de resurse fitogenetice nu va mai fi reînnoit 
și se va epuiza, agravând în continuare insecuritatea 
alimentară în prezent și în viitor. Pentru a reface, adapta la 
schimbările climatice și recâștiga vasta diversitate a 
speciilor, producția autonomă de varietăți, precum și 
schimburile de semințe (cu vânzare sau nu) dintre țărani 
sunt indispensabile.

xxxxxxxx
ÎN CONCLUZIE, TREBUIE RECUNOSCUT CĂ AGRICULTURA 
ȚĂRĂNEASCĂ, PRACTICATĂ DE  VASTA MAJORITATE A 

ȚĂRANILOR,

PRODUCE APROAPE 70%
DIN HRANA DISPONIBILĂ LA 

NIVEL GLOBAL…

...UTILIZÂND DOAR O PĂTRIME DIN 
TERENURILE AGRICOLE, 

ASIGURÂND ASTFEL SECURITATEA 
UNEI BUNE PĂRȚI A SECURITĂȚII 

ALIMENTARE GLOBALE PRIN 
INTERMEDIUL SISTEMELOR 

SEMINCERE ȚĂRĂNEȘTI.
9
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4
DREPTURILE 
ȚĂRANILOR 
LA SEMINȚE

ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

UNDE NE SITUĂM?

DACĂ ȚĂRANII CONSIDERĂ SEMINȚELE O MOȘTENIRE 
în serviciul umanității, atunci controlul asupra semințelor 
reprezintă un subiect cu importanță economică 
semnificativă: industriile de semințe, agro-chimică și de 
biotehnologie îl privesc ca pe o propunere lucrativă de 
afaceri.

Astfel, au implementat strategii diverse, în efortul lor de a 
privatiza aceste resurse prin intermediul dreptului 
amelioratorului de plante, brevete asupra semințelor și legi 
privind comercializarea și sănătatea, garantând astfel 
monopolul lor pe piață.

ÎN URMĂTOARELE CAPITOLE, ECVC DENUNȚĂ cadrele 
legislative din UE care sunt în detrimentul drepturilor 
țăranilor la semințe și formulează recomandări pentru 
crearea de noi legi, care să garanteze drepturile țăranilor și 
protejarea lor în munca cu semințe țărănești. 

LA NIVEL EUROPEAN, PRECUM ȘI LA NIVEL 
INTERNAȚIONAL, OBSTACOLUL PRINCIPAL ÎN CALEA 
IMPLEMENTĂRII DREPTURILOR ȚĂRANILOR LA SEMINȚE 
SE SITUEAZĂ ÎN JURUL SUBIECTULUI DREPTURILOR DE 
PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

10



UPOV ESTE O ORGANIZAȚIE INTERGUVERNAMENTALĂ AL 
CĂRUI SCOP ESTE PROTEJAREA DREPTURILOR DE 
PROPRIETATE INTELECTUALĂ ALE INDUSTRIEI ASUPRA 
SOIURILOR DE PLANTE PRIN INTERMEDIUL INTRODUCERII 
DREPTURILOR AMELIORATORULUI DE PLANTE. SISTEMUL 
UPOV PROTEJEAZĂ SOIURILE COMERCIALE 
STANDARDIZATE, CARE CORESPUND CRITERIILOR 
DISTINCTIVITĂȚII, UNIFORMITĂȚII ȘI STABILITĂȚII.
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I
CADRELE LEGALE CARE EXCLUD ȘI CRIMINALIZEAZĂ 

SISTEMELE SEMINCERE ȚĂRĂNEȘTI

A / 
CONVENȚIA UPOV:

UN CADRU INTERNAȚIONAL DEZVOLTAT PENTRU ȘI DE CĂTRE 
SISTEMELE SEMINCERE INDUSTRIALE

PENTRU A ÎNȚELEGE CONTEXTUL EUROPEAN privitor la 
semințe, este necesar în primul rând să ne uităm la 
Convenția Internațională care a influențat cadrul legal 
european: Convenția  Internațională pentru Protejarea 
Noilor Soiuri de Plante[11] (UPOV).

[11] Convenția UPOV a intrat în vigoare în 10 
august 1968 și a fost revizuită pe 10 
noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 și 19 
martie 1991. 

SEMINȚELE INDUSTRIALE 
ȘI DEZASTRELE ECOLOGICE

Aceste semințe standardizate, destinate pieței 
internaționale, nu sunt adaptate condițiilor schimbătoare 
din agricultura locală, iar cultivarea lor presupune așadar o 
standardizare a condițiilor agricole, obținută prin utilizarea 
fertilizanților și a pesticidelor chimice, irigare și solarii 
încălzite etc. Soiurile industriale, fiind uniforme și stabile, 
au fost selecționate pentru producție agricolă bazată pe 
monocultură intensivă, cu consecințe dezastruoase pentru 
biodiversitate, climă, mediu și calitatea hranei.

În prezent, sistemul semincer industrial s-a răspândit peste 
tot în lume folosindu-se de legi precum UPOV, care 
începând din 1991, a creat portițe legislative pentru 

continua dezvoltare a  brevetelor asupra 
genelor sau secvențelor de informații 
continute în soiurile de plante, protejate de 
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CONVENȚIA UPOV, RATIFICATĂ DE 77 DE PĂRȚI, 
PRESCRIE UN CADRU LEGISLATIV CARE URMĂREȘTE SĂ 
PROTEJEZE SEMINȚELE INDUSTRIALE ȘI SISTEMELE 
SEMINCERE COMERCIALE. SEMINȚELE ȚĂRĂNEȘTI, CARE 
NU SUNT NICI STABILE, NICI UNIFORME, ÎNTRUCÂT SE 
ADAPTEAZĂ CONSTANT LA TERITORIUL LOR LOCAL, SUNT 
EXCLUSE.
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drepturile asupra soiurilor de plante[12]. Totuși, acest sistem 
și-a urmat cursul: fertilizanții chimici au distrus fertilitatea 
solului și producțiile nu mai dau randament, pesticidele își 
pierd eficiența în fața patogenilor, poluează mediul și 
dăunează sănătății lucrătorilor și a consumatorilor. Un alt 
model de agricultură este posibil, iar primul pas în această 
direcție îl reprezintă recunoașterea sistemelor semincere 
țărănești. 

[12] Convenția UPOV din 1991 introduce brevete în legislațiile naționale definind 
cum se împărtășeșc drepturile de licență între deținătorul dreptului de ameliorare a 
soiului de plantă și deținătorul brevetului unei părți sau a componentei genetice a 
plantelor din acest soi (extinderea scopului drepturilor de ameliorare la varietăți 
provenite, în mare parte, de exemplu, din gene brevetate dintr-o informația 
secvențială digitală). Luând în considerare superioritatea copleșitoare a brevetelor 
asupra caracteristicilor sau informației genetice introduse în multiple soiuri, 
comparat cu dreptul care doar înglobează un soi, Convenția UPOV 91 semnează 
supunerea amelioratorilor în fața deținătorilor de brevete. 

ȘI TOTUȘI, NU TREBUIE SĂ UITĂM că soiurile 
comercializate în sistemul UPOV, precum și cvasi-totalitatea 
resurselor fitogenetice depozitate în prezent în băncile de 
semințe au fost selecționate folosind semințe cultivate de 
țărani și colectate în mod liber din câmpurile lor, fără 
consimțământul prealabil oferit în legătură cu felul în care 
ele vor fi utilizate. Semințele selecționate și gestionate într-
un mod dinamic de către țărani constituie un rezervor 
prețios de agro-biodiversitate pentru varietățile pe care 
industria de semințe le vinde sub protecția dreptului de 
proprietate intelectuală. Totuși, nu a existat niciodată o 
împărțire cu țăranii a beneficiilor conform “dreptului la 
participare echitabilă în împărțirea beneficiilor ce reies din 
utilizarea resurselor fitogenetice pentru alimentație și 
agricultură” (așa cum este prevăzut în Articolul 9 al 
ITPGRFA) în comercializarea semințelor. 

ÎN TIMP CE MAJORITATEA (PÂNĂ LA 80-90%) 
SEMINȚELOR utilizate de țărani peste tot în lume provin 
din sisteme semincere țărănești, aceste sisteme așa-zis 
informale există în momentul de față în afara cadrului legal 
relevant. 
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B /  
LEGISLAȚIA EUROPEANĂ PRIVIND COMERCIALIZAREA 

SEMINȚELOR ÎNCALCĂ DREPTURILE ȚĂRANILOR LA SCHIMB ȘI 
VÂNZARE A PROPRIILOR SEMINȚE
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SISTEMUL PUS ÎN PRACTICĂ DE CONVENȚIA UPOV 
INTERZICE UTILIZAREA SEMINȚELOR DE LA FERMĂ SAU O 
SUPUNE PLĂȚII DE DREPTURI DE AUTOR ȘI 
CRIMINALIZEAZĂ VÂNZAREA ȘI SCHIMBUL LOR. 

SUB PRESIUNEA ACORDURILOR PENTRU COMERȚ 
LIBER – sprijinite printre altele de UE, numeroase state au 
adoptat legi privind comercializarea, care urmăresc 
Convenția UPOV și criminalizează semințele de la fermă, 
deprivând țăranii de orice posibilitate de adaptate a 
semințelor comerciale la diversitatea condițiilor lor de 
cultivare. 

UE A RATIFICAT CONVENȚIA UPOV 1991 ÎN 2005, dar a 
intrat în lege din 1994 (reglementarea 2100/94/EC). 
Începând din 1960, Comunitatea Economică Europeană și-a 
bazat cadrul legal privitor la comercializarea semințelor pe 
prevederile cuprinse în Convenția UPOV din 1961, 1978 și 
1991, care protejează soiurile comerciale și industriile de 
semințe în detrimentul drepturilor țăranilor la semințe.

ÎNTR-ADEVÂR, COMERCIALIZAREA SEMINȚELOR ÎN 
CADRUL UE ESTE AUTORIZATĂ DOAR PENTRU 
VARIETĂȚI, CARE SUNT STABILE ȘI UNIFORME ÎN 
ACORD CU CONVENȚIA UPOV. Reglementările europene 
sunt aplicabile la toate schimburile de semințe (cu vânzare 
sau nu) “în scopul exploatării comerciale”.

ÎN NENUMĂRATE ȚĂRI EUROPENE, REGLEMENTAREA 
ESTE APLICATĂ STRICT ȘI GUVERNELE INTERZIC 
SCHIMBUL DE SEMINȚE DINTRE ȚĂRANI ȘI 
CRIMINALIZEAZĂ ACTIVITATEA LOR, ÎN CIUDA ROLULUI 
CRITIC PE CARE SEMINȚELE ÎL AU ÎN MUNCA LOR, 
AȘADAR ÎNCĂLCÂND ARTICOLELE 19 AL UNDROP ȘI 9 AL 
ITPGRFA.

ANUMITE ȚĂRI TOTUȘI TOLEREAZĂ EXCEPȚII: ITALIA 
CARE A RATIFICAT UPOV 78, ȘI NU UPOV 91, permite 
schimbul de semințe între țărani a căror principală 
activitate este simpla producție agricolă și nu producția și 
comercializarea de material vegetativ de reproducere. 

13
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ÎN FRANȚA, SCHIMBURILE DE SEMINȚE între țărani, de 
varietăți care nu sunt protejate de drepturile 
amelioratorului de plante, sunt considerate drept un ajutor 
reciproc[14] în loc de activitate comercială și astfel nu se 
supun reglementărilor privitoare la comercializarea 
semințelor.

MAI MULT, 2022 VA fi martor la aplicarea unui nou cadru 
pentru “materialul eterogen ecologic”, care nu are cerințe 
de uniformitate, așa cum numele său indică. Acest cadru 
totuși nu elimină obstacolele din calea varietăților țărănești: 
puritatea soiului, producție separată de producția agricolă, 
standarde de sănătatea plantelor etc.

ȚĂRANII CARE CUMPĂRĂ SEMINȚE de pe piață trebuie 
să aibă dreptul de a accesa o mare diversitate de semințe, 
standardizate sau nu, garantate ca libere de OMG, cu o rată 
comercială bună de germinare, sănătoase și cu o denumire 
solidă. Mai mult, țăranilor care produc propriile semințe le 
trebuie recunoscut dreptul de a salva, folosi, schimba, 
vinde și proteja semințe, în afara cadrului legal al 
semințelor comerciale, industriale.

Pentru a opri criminalizarea schimbului de semințe dintre 
țărani și pentru a asigura respectarea drepturilor țăranilor 
la semințe în toate statele UE, ECVC solicită:

IMPLEMENTAREA UNUI CADRU LEGAL CARE SĂ 
GARANTEZE ÎN MOD CLAR PROTEJAREA DREPTURILOR 
COLECTIVE ALE ȚĂRANILOR ȘI A SISTEMELOR LOR 
SEMINCERE.

ECVC PLEDEAZĂ PENTRU RECUNOAȘTEREA AMBELOR 
SISTEME SEMINCERE, DAR ÎN MOD SEPARAT: un sistem 
comercial de semințe și un sistem țărănesc de semințe, 
precum și introducerea unor reglementări specific adaptate 
pentru fiecare dintre aceste sisteme.

C /  
ECVC SOLICITĂ CREAREA A DOUĂ CADRE LEGISLATIVE 

DISTINCTE, PENTRU SEMINȚELE COMERCIALE ȘI PENTRU 
SISTEMELE SEMINCERE ȚĂRĂNEȘTI

[14] Inclusiv compensație monetară pentru 
rambursarea cheltuielilor de-a lungul 
producției.  
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SISTEMUL ȚĂRĂNESC DE SEMINȚE TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ 
ÎN AFARA INFLUENȚEI CADRULUI LEGAL PRIVIND 
COMERCIALIZAREA SEMINȚELOR INDUSTRIALE. 
ȚĂRANII CARE PRODUC SEMINȚE PENTRU PROPRIUL UZ, 
ÎN PRIMUL RÂND, ȘI APOI SCHIMBĂ SAU VÂND 
SURPLUSUL ÎN MOD DIRECT CĂTRE ALȚI ȚĂRANI PENTRU 
A MENTINE DIVERSITATEA STOCULUI LOCAL DE SEMINȚE 
NU TREBUIE SĂ FIE CONSIDERAȚI OPERATORI 
PROFESIONALI ȘI CARE SE SUPUN REGLEMENTĂRILOR 
PRIVITOARE LA COMERCIALIZAREA SEMINȚELOR.

 

Sistemele comerciale sau industriale de semințe, care în 
prezent sunt formalizate la nivel european și internațional, 
constau în activități pur comerciale, și anume activități prin 
care există o separare între producția agricolă și producție, 
promovare și comercializare a semințelor etc. Acest sistem 
comercial este dedicat industriei de semințe, a cărei 
producție și/sau vânzare de semințe comerciale constituie 
principala activitate economică. 

SISTEMELE COMERCIALE DE SEMINȚE

 

În sistemele țăranești de semințe, producția semințelor este 
parte din activitatea agricolă generală. Spre deosebire de 
industria de semințe, principala ocupație a unui țăran nu 
este vânzarea de semințe: reproducerea materialului 
vegetativ joacă un rol integral în producția agricolă și este 
destinată în primul rând pentru folosință locală, surplusul 
fiind schimbat sau vândut. 

SISTEMELE ȚĂRĂNEȘTI DE SEMINȚE

ECVC SE OPUNE LEGILOR CONVENȚIEI UPOV 91, CARE 
CRIMINALIZEAZĂ SISTEMELE SEMINCERE ȚĂRANEȘTI ȘI 
ESTE ÎN FAVOAREA SCHIMBĂRII CONVENȚIEI PENTRU A 
PERMITE RECUNOAȘTEREA DREPTURILOR ȚĂRANILOR DE 
A FOLOSI, SCHIMBA ȘI VINDE PROPRIILE SEMINȚE. 
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SISTEMELE SEMINCERE ȚĂRĂNEȘTI SUNT DESEORI 
DESEMNATE “INFORMALE” întrucât există în afara 
cadrelor legislative convenționale. Luând în considerare 
necesitatea absolută de a reînnoi biodiversitatea agricolă, 
este urgentă recunoașterea acestora în legislație. 

MAI MULT, ÎN CONTEXTUL REFORMEI LEGISLATIVE 
EUROPENE privind producția și comercializarea 
materialului vegetativ de reproducere pe care Comisia 
Europeană o conduce în prezent, ECVC se bucură să vadă 
propunerea Comisiei de a stabili un cadru specific pentru 
schimburi în natură între țărani de material vegetativ de 
reproduce și servicii.

ACEST CADRU TREBUIE SĂ GARANTEZE DREPTURILE 
ȚĂRANILOR de a folosi și schimba propriile semințe, 
incluzând compensarea cheltuielilor și nu trebuie să impună 
actualele legi ale semințelor industriale.

ÎN ACEST CONTEXT, ECVC SOLICITĂ CREAREA UNUI 
CADRU LEGAL EUROPEAN ADAPTAT PENTRU SISTEMELE 
SEMINCERE ȚĂRĂNEȘTI ȘI CARE SĂ RESPECTE 
PREVEDERILE ARTICOLULUI 19 AL UNDROP ȘI ALE 
ARTICOLULULUI 9 AL ITPGRFA, TREBUIND SĂ 
ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII:

- 1. SCHIMBUL DE SEMINȚE DINTRE ȚĂRANI SE 
SUPUNE CADRULUI AJUTORULUI RECIPROC, precum 
schimburile de servicii de muncă și/sau unelte care au loc 
ocazional, temporar sau regulat și neremunerate sau 
recompensate în contul cheltuielilor și fără nicio obligație 
de a adera la vreo organizație.
- 2. ȚĂRANII TREBUIE SĂ ADERE LA ACELEAȘI 
REGLEMENTĂRI PRIVIND SĂNĂTATEA PLANTELOR, 
care se aplică producției agricole, și nu celor aplicabile 
producției și comercializării materialului vegetativ de 
reproducere.
- 3. ȚĂRANII, PRECUM ALȚI AMELIORATORI, POT SĂ 
PROFITE DE EXCEPȚIA AMELIORATORULUI, care 
permite folosința unei varietăți protejate de drepturile 
amelioratorului de plante în vederea ameliorării alteia, 
incluzând practica selecționării din recoltele lor anuale a 
materialului adaptativ prin polenizare liberă.
- 4. OBLIGAȚIILE SOLICITATE PENTRU IDENTIFICAREA 
SEMINȚELOR vândute de țărani trebuie în primul rând să 
cuprindă originea, numele producătorului, regiunea și anul 
producției, denumirea produsului și, într-un final, varietatea 
sau populația locală.
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ÎN ACEST CONTEXT, ECVC SE POZIȚIONEAZĂ ÎN FAVOAREA:
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TOTUȘI, ÎN CIUDA ACESTEI PROPUNERI, CARE PENTRU 
COMISIA EUROPEANĂ REPREZINTĂ O OPORTUNITATE 
REALĂ SĂ IMPLEMENTEZE DREPTURILE ȚĂRANILOR LA 
SEMINȚE, ECVC NU SUSȚINE NICIUNA DINTRE OPȚIUNILE 
PROPUSE DE CĂTRE COMISIE ÎN DOCUMENTUL SĂU DE 
LUCRU.

ECVC CONSIDERĂ că regulile sistemului european de 
comercializare a semințelor trebuie, de asemenea, adaptat 
pentru a asigura drepturile țăranilor la semințe.

- 1. DEZVOLTĂRII DE MATERIAL ETEROGEN BIOLOGIC 
ȘI SEMINȚE ECOLOGICE, asigurănd că semințele rămân 
libere de OMG, că nu sunt derivate din OMG și sunt libere 
de orice drepturi de proprietate intelectuală, de contract 
sau cerință tehnică de limitare a drepturilor țăranilor de 
folosi, schimba și vinde propriile semințe. PRINCIPALUL 
INTERES ÎN ACESTE SEMINȚE ÎL REPREZINTĂ 
PERMITEREA ȚĂRANILOR SĂ LE ADAPTEZE LA 
PROPRIILE CONDIȚII DE CULTIVARE, REUTILIZÂNDU-LE 
AN DUPĂ AN;
- 2. COMERCIALIZAREA AMESTECULUI DE VARIETĂȚI ȘI 
SPECII din toate speciile selecționate pentru aptitudinile lor 
în cultivarea mixtă;
- 3. CARACTERIZAREA VARIETĂȚILOR ÎN 
CONFORMITATE CU CARACTERISTICILE LOR 
FENOTIPICE în vederea furnizării unui îndrumător general 
și clar pentru țărani și nu conform caracteristicilor lor 
genetice, care susțin doar drepturile de proprietate 
intelectuală;
- 4. TRANSPARENȚĂ OBLIGATORIE ÎN PRIVINȚA 
TEHNICILOR DE AMELIORARE, SELECȚIONARE ȘI 
MULTIPLICARE. Majoritatea consumatorilor nu doresc 
OMG, fie vechi sau noi și niciun alt produs obținut din 
utilizarea tehnicilor exceptate de la reglementările privind 
OMG, precum fuziunea celulară. Această transparență este 
obligatorie pentru ameliorarea ecologică;
- 5. INFORMAȚII OBLIGATORII PRIVIND TOATE 
DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ sau orice 
alt drept relevant pentru semințele comercializate, oricare 
dintre părțile lor sau pentru informațiile genetice pe care le-
ar putea conține. Țăranii trebuie să cunoască dacă vor 
putea utiliza sau vinde în mod liber recolta lor;
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II

NOILE OMG, CEA MAI RECENTĂ STRATEGIE 
A INDUSTRIEI DE BIOTEHNOLOGIE 

PENTRU A INVADA PIAȚA EUROPEANĂ

- 6.  UN CONTROL PUBLIC AL CALITĂȚII VARIETĂȚILOR 
ÎNREGISTRATE ȘI SEMINȚELOR COMERCIALIZATE. 
Controlul din partea fabricantului permite ștergerea 
neconformității înainte ca informațiile să fie transmise către 
autorități. Micii furnizori care nu își permit să conducă un 
control nu ar trebui să fie obligați să se încreadă în 
competitorii lor mai mari în ceea ce privește această 
operațiune.

PE LÂNGĂ SISTEMUL UPOV, care împiedică țăranii să 
schimbe și să vândă liber semințele ameliorate la propria 
fermă, există un alt sistem de drepturi de proprietate 
intelectuală, care este în mod special în detrimentul 
drepturilor țăranilor: este un sistem de semințe brevetate.

PUTEM BREVETA VIAȚA?

Sistemul de brevete a fost inițial dezvoltat pentru produse 
industriale și chimice, scopul fiind permiterea inovării prin 
asigurarea protecției invențiilor și acoperirea costurilor 
inițiale ale cercetării. Doar recent, acest sistem a fost extins 
la viață (microorganisme, plante și animale). Atunci, o 
întrebare etică este ridicată, și anume poate viața fi 
considerată “o invenție” și să fie suspusă drepturilor de 
proprietate intelectuală?

Poziția ECVC este împotriva brevetării vieții, conducând la 
privatizarea resurselor naturale care reprezintă o moștenice 
comună. 

SUBIECTUL BREVETĂRII VIEȚII ESTE ÎN MOD INTIM LEGAT 
DE SUBIECTUL ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC 
(OMG).
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A /

NOILE OMG, CEA MAI RECENTĂ STRATEGIE 
A INDUSTRIEI DE BIOTEHNOLOGIE 

PENTRU A INVADA PIAȚA EUROPEANĂ

LEGISLAȚIA EUROPEANĂ CU PRIVIRE LA BREVETE 
ASUPRA VIEȚII nu permit, în teorie, brevetarea semințelor, 
plantelor sau animalelor derivate din metode tradiționale de 
ameliorare[15]. Brevetele asupra vieții sunt înregistrate 
pentru caracteristici (de ex. rezistența la un patogen) 
obținute datorită unui proces brevetat de modificare 
genetică, ce nu este “în mod esențial natural”. Brevetele 
asupra semințelor și, mai concret, asupra noilor OMG 
prezintă o serie de încălcări concrete ale drepturilor 
țăranilor pe care le vom detalia mai jos.

DIN CAUZA NUMEROASELOR RISCURI ȘI 
INCERTITUDINI asociate cu OMG-urile, acestea nu au o 
reputație bună în rândul populației europene. La fel ca în 
cazul semințelor industriale, cultivarea de plante modificate 
genetic presupune o formă standardizată de agricultură, 
care este în mod particular în detrimentul mediului: 
monoculturi intensive pe scară largă, dependență de 
fertilizanți și pesticide sintetice șamd. OMG-urile 
comercializate pe o scară foarte largă sub protecția 
brevetelor aparținând câtorva corporații multinaționale, 
lideri ai lumii pe piața semințelor, sunt complet 
incompatibile cu diversitatea semințelor locale, 
indispensabile agriculturii țărănești. Mai mult, incertitudinile 
acestor tehnici cauzează o îngrijorare justificată în rândul 
consumatorilor. 

ÎN TRECUT, MOBILIZAREA SOCIETĂȚII CIVILE, A 
ȚĂRANILOR ȘI CETĂȚENILOR EUROPENI ÎMPOTRIVA OMG 
A FORȚAT UE SĂ ADOPTE REGLEMENTĂRI STRICTE 
PRIVIND CULTIVAREA OMG (DIRECTIVA 2001/18).

[15] În realitate, chiar dacă majoritatea 
brevetelor oferite de Oficiul European de 
Brevete (EPO) sunt pentru organisme 
modificate genetic, practicile EPO permit tot 
mai des brevetarea organismelor derivate 
din procese convenționale de ameliorare. 

ACEASTĂ DIRECTIVĂ INCLUDE o analiză preliminară a 
oricărei autorizări de comercializare, o cerință de etichetare 
pentru a proteja și avertiza țăranii și consumatorii europeni 
de natura semințelor pe care le cultivă sau a hranei din

farfuria lor și o cerință de trasabilitate 
pentru a permite retragerea produselor în 
cazul unor probleme neprevăzute de 
sănătate sau de mediu.
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LEGISLAȚIA EUROPEANĂ PRIVIND OMG
LEGILE CARE REGLEMENTEAZĂ OMG ÎN CADRUL UE SUNT 
DIRECTIVA 2001/18 ȘI REGLEMENTĂRILE 1829/2003 ȘI 
1830/2003

Directiva 2001/18 descrie OMG după cum urmează: “orice 
organism, cu excepția ființelor umane, în care materialul 
genetic a fost modificat printr-o modalitate ce nu se 
produce natural prin împerechere și/sau recombinare 
naturală”.

Actuala legislație solicită o analiză obligatorie de evaluare a 
riscului, etichetare, trasabilitate și monitorizare a 
organismelor modificate genetic și a produselor derivate. 
Legile nu interzic diseminarea OMG în mediul înconjurător și 
comercializarea produselor derivate din OMG, dar presupun 
o autorizare. Statele au dreptul, dacă doresc, să interzică 
cultivarea OMG, chiar dacă este autorizată la nivel 
european. 
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TOTUȘI, ÎN URMA ACȚIUNILOR MAI MULTOR 
ORGANIZAȚII, PRINTRE CARE MEMBRUL NOSTRU 
CONFÉDÉRATION PAYSANNE, O DECIZIE DIN 2018 A 
CURȚII EUROPENE DE JUSTIȚIE (CJUE) A CONFIRMAT 
FĂRĂ AMBIGUITATE CĂ TEHNICILE DE MODIFICARE 
GENETICĂ, APĂRUTE SAU DEZVOLTATE CU PRECĂDERE 
DUPĂ 2001, PRODUC OMG ȘI TREBUIE REGLEMENTATE 
DE ACTUALA LEGISLAȚIE EUROPEANĂ PRIVIND OMG.

REGLEMENTAREA STRICTĂ și neîncrederea populației 
europene față de OMG a împiedicat industria de 
biotehnologie să cucerească piața europeană. Acesta este 
motivul pentru care industria a condus campanii de lobby 
ani la rândul pentru a le sustrage Directivei 2001/18 și 
pentru a obține dereglementarea OMG.

STRATEGIA LOR ESTE ACEASTA: CORPORAȚIILE DE 
BIOTEHNOLOGIE FOLOSESC TERMENUL DE “NOI 
TEHNICI DE AMELIORARE”[16] PENTRU A DESCRIE NOI 
TEHNICI DE MODIFICARE GENETICĂ (dezvoltate cu 
precădere după adoptarea Directivei 2001/18), pretinzând 
că tehnicile nu produc OMG. Conform lor, acestea nu ar 
trebui să se supună Directivei 2001/18.
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B / 
COMISIA EUROPEANĂ SE CONFORMEAZĂ CERINȚELOR 

PENTRU DEREGLEMENTARE DIN PARTEA INDUSTRIEI

ACEASTĂ DECIZIE, O VICTORIE LEGALĂ ISTORICĂ 
pentru organizațiile de țărani, a stânjenit lobby-ul 
industriilor de biotehnologie și, în aceeași măsură, Comisia 
Europeană, care este responsabilă cu controlul 
implementării Directivei 2001/18 pe teritoriul UE. Într-
adevăr, este responsabilitatea Comisiei să se asigure că 
reglementările privitoare la OMG sunt respectate și 
armonizate pe piața unică a UE. Aceasta include nevoia de 
a dezvolta și armoniza protocoalele dintre diverse State 
utilizate pentru identificarea și distincția produselor 
obținute din noi tehnici de modificare genetică, în vederea 
asigurării trasabilității, sancționării posibilelor fraude și 
evitării contaminării produselor non-OMG. Până în prezent, 
Comisia nu a dezvoltat astfel de protocoale, un refuz de 
facto față de implementarea deciziei CJUE. 

[16] Din punct de vedere științific, “noile 
tehnici de ameliorare” sunt de fapt tehnici 
menite să modifice gene în așa fel încât nu se 
poate întâmpla natural, de exemplu, 
producerea de noi plante prin multiplicare in 
vitro, apoi regenerarea de celule izolate de 
orice țesut organizat vegetaiv, inserând în 
mod artificial material biologic (secvențe de 
gene și/sau proteine) pentru a provoca 
modificări genetice sau inserând în celule a 
unet gene trans destinată modificării unora 
dintre gene și mai apoi eliminarea acestei 
gene trans, fie intenționat sau neintenționat 
în cadrul acestui proces. 

[17] Decizia Curții Europene de Justiție 
din 25 iulie în cazul C-528/16

ÎN URMA DECIZIEI CJUE din 2018, Consiliul Europei a 
solicitat Comisiei să conducă un studiu privind stadiul noilor 
tehnici, acum denumite “noi tehnici genomice”. În martie 
2021, Comisia a publicat acest “studiu”, care de fapt este 
un document de lucru căruia îî lipsește o metodologie 
științifică riguroasă. 

DOCUMENTUL CARE ÎN MOD EVIDENT A FOST 
INFLUENȚAT DE LOBBY-UL AGRO-INDUSTRIEI, 
sugerează că actuala legislație europeană privind OMG nu 
este “adaptată la progresul științific și tehnologic” al noilor 
tehnici de modificare genetică și cĂ trebuie să fie 
modificată conform principiulUI proporționalității, luând în 
considerare diversitatea noilor tehnici și riscurile.
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PENTRU ECVC, ESTE CLAR O ÎNCERCARE A COMISIEI DE 
A-ȘI ACOPERI LIPSA DE ACȚIUNE ÎN PRIVINȚA ACTUALEI 
LEGISLAȚII OMG: EȘUÂND SĂ ARMONIZEZE PIAȚA UNICĂ 
IN IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI 2001/18, COMISIA 
PROPUNE ASTĂZI MODIFICAREA LEGISLAȚIEI, MAI 
DEGRABĂ DECÂT SĂ O IMPLEMENTEZE AȘA CUM AR 
TREBUI CONFORM RESPONSABILITĂȚII SALE.

PENTRU A ÎȘI JUSTIFICA POZIȚIA, COMISIA 
UTILIZEAZĂ TERMINOLOGIA INDUSTRIEI și enumeră 
aceleași promisiuni, niciodată îndeplinite și înaintate acum 
20 ani în promovarea OMG: scăderea folosirii pesticidelor, 
creșterea producției, adaptare la schimbările climatice. 
Comisia pretinde că noile tehnici de modificare genetică au 
potențialul “să contribuie la obiectivele Pactului Verde al UE 
[…] pentru un sistem agro-alimentar mai rezilient și 
sustenabil”. Totuși, 90% din brevetele înregistrate pentru 
noi OMG sunt pentru plante tolerante la ierbicid. 

C /
DEREGLEMENTAREA NOILOR OMG: O OPORTUNITATE PENTRU 

BREVETE ASUPRA SEMINȚELOR

ÎN PREZENT, POZIȚIA COMISIEI CARE ÎNCURAJEAZĂ O
DEREGLEMENTARE A NOILOR TEHNICI este extrem de
îngrijorătoare pentru drepturile țăranilor la semințe.

CHIAR DACĂ BREVETELE ASUPRA SEMINȚELOR NU SUNT 
NICIODATĂ MENȚIONATE ÎN DOCUMENTUL COMISIEI, ELE 
SUNT, TOTUȘI, PRINCIPALA MOTIVAȚIE A ACȚIONARILOR 
INDUSTRIEI DE SEMINȚE CARE SOLICITĂ REFORMA 
PROPUSĂ.

DACĂ BREVETELE ASUPRA OMG ADUC DEJA 
AMENINȚĂRI SERIOASE ASUPRA DREPTURILOR 
ȚĂRANILOR la semințe, prin limitarea drepturilor țăranilor 
de a folosi propriile semințe atunci când sunt contaminate 
de o genă brevetată, noile OMG prezintă o problemă 
suplimentară. Directiva 2001/18 solicită amelioratorului să 
stipuleze procedura necesară pentru a identifica și distinge 
OMG-ul său de orice alt organism care există în mod natural 
sau obținut prin procese tradiționale de ameliorare. Astfel, 
previne extinderea scopului brevetului la toate plantele 
derivate din selecționare tradițională și care prezintă 
caracteristici “native” (de ex. rezistența la un patogen) 
similar cu trăsătura brevetată.
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CU NOILE OMG, ACEASTĂ EXTENSIE A SCOPULUI 
BREVETULUI POATE CONDUCE LA  UN “ABUZ DIN PARTEA 
BREVETULUI”.

AȘADAR, ÎN CAZUL DEREGLEMENTĂRII NOILOR OMG, 
AȘA CUM ESTE PREVĂZUT ÎN CEL MAI RECENT 
DOCUMENT DE LUCRU AL COMISIEI, OBLIGAȚIA DE A 
INDICA PARAMETRII DISTINGERII DISPAR. În absența 
unui instrument pentru a stabili această distincție, scopul 
brevetului pentru o “informație genetică” (introdusă într-o 
plantă sau animal utilizând noi tehnici de modificare 
genetică, astfel justificând acordarea brevetului) se extinde 
la orice plantă sau animal, care conține aceeași “informație 
genetică”, inclusiv la plantele derivate din ameliorare 
convențională și țărănească, fără a folosi o invenție 
brevetată sau produsele derivate din aceasta. În acest caz, 
puținele corporații multinaționale, care deține marea 
majoritate a portofoliilor de brevete pot pretinde monopolul 
asupra tuturor semințelor și altor “resurse genetice” 
disponibile pe planetă și solicita plata licenței pentru 
folosirea varietăților create de competitorii lor șamd.

AM PUTEA FI MARTORI ATUNCI LA O PRIVATIZARE PE 
SCARĂ LARGĂ A TUTUROR SEMINȚELOR EXISTENTE, ÎN 
URMA COMBINĂRII ACTUALULUI TIP DE BREVET CU 
DEREGLEMENTAREA TUTUROR NOILOR OMG, ȘTERGÂND 
DREPTURILE ȚĂRANILOR DE A SALVA, SELECȚIONA, 
FOLOSI, SCHIMBA, VINDE ȘI PROTEJA PROPRIILE 
SEMINȚE, ÎN CAZUL ÎN CARE SEMINȚELE CONȚIN 
INFORMAȚIE GENETICĂ BREVETATĂ.

ÎN ACEST CAZ, securitatea alimentară globală ar depinde 
de câteva corporații multinaționale care controlează 
această piață extrem de monopolizată.

ÎN UE, ACTUALA LEGISLAȚIE OMG A SCUTIT PARȚIAL 
PIAȚA DE ACEASTĂ CONSOLIDARE. Chiar dacă datele 
dintr-un raport al Comisiei arată că 5 mari corporații 
controlau 95% din piața semințelor pentru legume în 
2013[18], numărul companiilor europene mici și mijlocii de 
semințe este încă mare comparat cu alte regiuni din lume, 
unde OMG sunt complet dereglementate. În cazul 
dereglementării, întreprinderile mici și mijlocii nu vor rezista 
înglobării de către marile corporații multinaționale care 
dețin portofolii ale celor mai importante brevete. 

[18] Documentul în lucru al Comisiei SWD//
2013/O162
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BREVETAREA SEMINȚELOR,
UN MODEL ECONOMIC PENTRU PROFITUL 
A CÂTORVA CORPORAȚII MULTINAȚIONALE

A fost dovedit că sistemul de brevete încurajează 
concentrarea pe piața semințelor în mâinile câtorva mari 
corporații[19]. Când un start-up înregistrează un brevet 
pentru un nou proces de inginerie genetică sau pentru o 
nouă plantă modificată genetic nu o poate exploata fără să 
devină dependentă de una sau mai multe brevete deja 
deținute de companiile de semințe.

Condițiile pentru obținerea dreptului de licență în general 
obligă micile companii să fie absorbite sau să semneze 
contracte de exclusivitate, dezvoltând corporațiile 
multinaționale încă și mai mult.
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LA NIVEL GLOBAL, 
3 CORPORAȚII 

(CORTEVA, BAYER ȘI BASF)
CONTROLEAZĂ

54% DIN PIAȚA GLOBALĂ DE SEMINȚE

Această concentrare pe piață este un fenomen în creștere, 
legat de expansiunea brevetării semințelor: în anii ‘80, cota 
pe piață a celor mai mari 10 corporații era încă sub 5%. O 
plajă foarte largă de întreprinderi mici și mijlocii era încă 
activă pe piața semințelor.

Astăzi, cele mai mari 10 corporații controlează 70% din 
piață[20].

[19] A se vedea în special Philip H. Howard 
(2018).Global Seed Industry Changes since 
2013: https://philhoward.net/2018/12/31/
global-seed-industry-changes-since-2013/ și 
Philip H. Howard (2009). Visualizing 
Consolidation in the Global Seed Industry: 
1996 – 2008, Sustainability Journal, 1, 1266 – 
1287, Basel 

[20] Public Eye (s.d) Seeds: the dangerous
concentration of the market: https://
www.publiceye.ch/fr/thematiques/semences/
concentration   
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MODELUL ECONOMIC AL BREVETĂRII INFORMAȚIEI 
GENETICE ESTE PRINCIPALUL  MOTOR ÎN DEZVOLTAREA 
NOILOR TEHNICI DE MODIFICARE GENETICĂ.

ACESTE TEHNICI FOLOSESC DOAR RĂSPLATEI 
INVESTIȚIILOR FINANCIARE SCANDALOASE CARE LE-AU 
ALIMENTAT…

...ȘI PENTRU A OMITE PROVOCĂRILE ALIMENTARE ȘI 
DE MEDIU ALE PACTULUI VERDE UE, așa cum pretinde 
Comisia. Actuala legislație privind OMG este una dintre 
ultimele redute împotriva încercării de confiscare (prin 
intermediul brevetării tuturor semințelor) a drepturilor 
țăranilor de a salva, folosi, schimba și vinde propriile 
semințe și dreptul la hrană.

D /
ECVC SOLICITĂ PĂSTRAREA ȘI IMPLEMENTAREA STRICTĂ A
ACTUALEI LEGISLAȚII PRIVIND OMG ASUPRA TUTUROR OMG

ÎN TIMP CE ACELE DREPTURI SUNT DEPARTE DE FI 
IMPLEMENTATE în absența unui cadrul legal specific 
pentru sistemele semincere țărănești, dereglementarea 
potențială a noilor tehnici de modificare genetică ar 
reprezenta un atac fără precendent la adresa dreptului la 
semințe și la suveranitatea alimentară în Europa.

ÎN CONCLUZIE, ECVC:

- 1. SE OPUNE TUTUROR FORMELOR DE 
DEREGLEMENTARE în baza principiului precauției și 
respectării drepturilor țăranilor la semințe, de a produce și 
consuma fără OMG și CONDAMNĂ CONCLUZIILE 
DOCUMENTULUI ÎN LUCRU PE MARGINEA “NOILOR 
TEHNICI GENOMICE”, RECENT PUBLICAT DE CĂTRE 
COMISIE;

(NOILE) OMG, MODELUL DE BREVETE ASOCIAT LOR ȘI 
PROTEJAREA PROIECTULUI DEREGLEMENTĂRII PUBLICAT 
RECENT DE COMISIE SUNT O AMENINȚARE SERIOASĂ LA 
ADRESA DREPTURILOR ȚĂRANILOR LA SEMINȚE ÎN 
EUROPA.
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- 2. SOLICITĂ PĂSTRAREA ȘI APLICAREA STRICTĂ A 
ACTUALEI LEGISLAȚII EUROPENE PRIVIND OMG PENTRU 
TOATE OMG, inclusiv pentru noile OMG, în vederea evaluării 
riscurilor și în cazul autorizării, etichetării, trasabilității și 
monitorizării tuturor produselor derivate din aceste tehnici;
- 3. SOLICITĂ ÎNTĂRIREA EVALUĂRILOR ȘTIINȚIFICE a 
impactului noilor tehnici de modificare genetică, precum 
protejarea independenței evaluărilor, eliminând influențele 
industriei.

MAI MULT, ECVC SOLICITĂ COMISIEI EUROPENE să aplice 
următoarele măsuri, care să asigure implementarea Directivei 
2001/18 în toate Statele Membre ale UE:

- 1. LANSAREA DE URGENȚĂ A UNUI PROGRAM DE 
CERCETARE în vederea elaborării de protocoale tehnice 
indispensabile identificării și distingerii noilor OMG 
nedeclarate;
- 2. CREAREA UNUI SISTEM DE SANCȚIUNI suficient de 
puternic pentru a descuraja orice încercare de fraudă;
- 3. OBLIGAȚIA DE A PUBLICA INFORMAȚII referitoare la 
toate tehnicile de ameliorare, propagare și multiplicare a 
tuturor semințelor comercializate;
- 4. IMPLEMENTAREA IMEDIATĂ DE PROGRAME AMPLE 
pentru ameliorarea semințelor țărănești în cadrul fermelor, în 
colaborare cu institute de cercetare.

MAI APOI, ATÂTA TIMP CÂT NU SE RENUNȚĂ LA 
BREVETELE ASUPRA VIEȚII, ECVC solicită:

- 1. INTERZICEREA BREVETĂRII PLANTELOR SAU 
ANIMALELOR ameliorate exclusiv prin procese esențial 
naturale, inclusiv părți care le constituie și informație 
genetică pe care o conțin.
- 2. ELIMINAREA PROTECȚIEI BREVETELOR în cazul 
informației genetice brevetate, care apare în mod accidental 
în semințe, material pentru ameliorare sau răsad, plantă sau 
parte dintr-o plantă.

PE TERMEN LUNG, ECVC ESTE ÎN FAVOAREA UNEI 
INTERZICERI COMPLETE A TUTUROR OMG pentru 
cultivare, precum și pentru consumul uman sau animal și a 
tuturor brevetelor asupra vieții.
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5
CONCLUZII

NU AVEM DE ALES DECÂT SĂ CONSEMNĂM FAPTUL CĂ 
DREPTURILE ȚĂRANILOR LA SEMINȚE SUNT, DIN 
PĂCATE, DEPARTE DE A FI IMPLEMENTATE ÎN EUROPA.

ÎN PREZENT, ȚĂRANII DIN UE ÎȘI DUC VIAȚA ÎNTR-UN 
CADRU LEGISLATIV COMERCIAL, CARE NU ESTE ADAPTAT 
PRACTICILOR LOR ȘI CARE, ÎN NUMELE DREPTURILOR DE 
PROPRIETATE INTELECTUALĂ, CRIMINALIZEAZĂ 
SISTEMELE SEMINCERE ȚĂRĂNEȘTI NECESARE 
ACTIVITĂȚILOR LOR AGRICOLE. MAI MULT, ELEMENTELE 
DE BAZĂ ALE MUNCII ȚĂRANILOR, SEMINȚELE, SUNT 
AMENINȚATE DE O PRESIUNE INTENSĂ ȘI ÎN CREȘTERE 
DIN PARTEA INDUSTRIEI DE BIOTEHNOLOGIE DE A 
DEREGLEMENTA OMG DIN LEGISLAȚIA EUROPEANĂ.

UN ASTFEL DE SCENARIU ar concentra piața europeană a 
semințelor în mâna câtorva corporații multinaționale, așa 
cum putem observa la nivel internațional, unde multe state 
nu au o reglementare strictă a OMG sau etichetare 
obligatorie. În acest caz, modelul economic al brevetelor 
asupra semințelor ar putea fi extins pe scară largă, 
asigurând monopolul industriei de semințe, încă într-un 
mod și mai eficient decât drepturile amelioratorului de 
plante. 
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ECVC ESTE EXTREM DE ÎNGRIJORATĂ de proiectul descris 
în cele două documente în lucru recent publicate de Comisie, 
unul care discută opțiunile pentru reformarea legislației UE 
privind comercializarea semințelor și altul care atacă actuala 
legislație OMG și principiul precauției pe care se bazează. 
Acestea două par la prima vedere să reprezinte două 
subiecte diferite referitoare la drepturile țăranilor la semințe 
în Europa, totuși este esențial să fim vigilenți față de 
strategia implementată de Comisie sub presiunea industriei.

ECVC CONSIDERĂ CĂ PROPUNERILE INCLUSE IN 
DOCUMENTUL ÎN LUCRU REFERITOR LA REFORMA 
COMERCIALIZĂRII SEMINȚELOR ARATĂ FOARTE CLAR 
VOINȚA COMISIEI DE A ADAPTA LEGISLAȚIA 
COMERCIALIZĂRII SEMINȚELOR LA DEREGLEMENTAREA 
OMG ȘI DE A RĂSPÂNDI MODELUL BREVETELOR. ESTE 
EXTREM DE IMPORTANT SĂ LUĂM ÎN CONSIDERARE CELE 
DOUĂ CADRE REGULATORII ÎMPREUNĂ PENTRU A 
ÎNȚELEGE CUM, DIN PERSPECTIVA DREPTURILOR 
ȚĂRANILOR, SĂ COMBATEM PROIECTUL DISTRUCTIV AL 
COMISIEI.

ÎN TIMP CE DREPTURILE țăranilor la semințe sunt 
amenințate, ECVC reamintește că doar agroecologia 
țărănească, sprijinită de sistemele semincere țărănești, pot 
ajuta UE să își atingă obiectivele Pactului său Verde și să facă 
față transformărilor fără precendent ale schimbărilor 
climatice, pierderii biodiversității – inclusiv biodiversitatea 
semințelor.

ÎN PREZENT ȘI DE ZECI DE GENERAȚII, ȚĂRANII AU 
HRĂNIT MAJORITATEA POPULAȚIEI GLOBALE CU 
SEMINȚELE LOR, FĂRĂ A FOLOSI VARIETĂȚI BREVETATE, 
OMG SAU INPUTURI CHIMICE.

În UE SAU ORIUNDE ALTUNDEVA, este urgent ca drepturile 
țăranilor la semințe să fie implementate și ca legislațiile 
actuale, fie ele europene sau naționale, să fie adaptate, astfel 
încât să garanteze aceste drepturi: nu doar pentru că dreptul 
fundamental al țăranilor este recunoscut de acorduri 
internaționale, dar și pentru că, prin activitatea și 
cunoașterea lor, țăranii vin cu soluții reziliente, testate de 
sute de ani, pentru a hrăni lumea fără să o distrugă și fără să 
privatizeze resursele comune.
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DECLARAȚIA NAȚIUNILOR UNITE A DREPTURILOR 
ȚĂRANILOR, ȚĂRĂNCILOR ȘI ALE ALTOR PERSOANE CARE 

LUCREAZĂ ÎN MEDIUL RURAL
- ARTICOLUL 19 - 
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ANEXE

- 1. Țăranii și alte persoane care lucrează în zonele rurale au dreptul la semințe, în 
conformitate cu articolul 28 din prezenta declarație, inclusiv:
(a) Dreptul la protecția cunoștințelor tradiționale referitoare la pentru resursele 

genetice ale plantelor pentru alimente și agricultură;
(b) Dreptul de a participa în mod echitabil la împărtășirea beneficiilor care decurg 

din utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimente și agricultură;
(c) Dreptul de a participa la luarea deciziilor cu privire la aspectele legate de 

conservarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimente și 
agricultură;
(d) Dreptul de a păstra, utiliza, schimba și vinde semințele sau materialul de 

înmulțire salvate în fermă.

 - 2. Țăranii și alte persoane care lucrează în mediul rural au dreptul de a-și 
menține, controla, proteja și dezvolta propriile semințe și cunoștințele tradiționale.
- 3. Statele vor lua măsuri pentru respectarea, protejarea și îndeplinirea dreptului 
la semințe ale țăranilor și al altor persoane care lucrează în zonele rurale.
- 4. Statele trebuie să se asigure că semințele de calitate și cantitate suficientă 
sunt disponibile țăranilor în cel mai oportun moment pentru plantare și la un preț 
accesibil.
- 5. Statele vor recunoaște drepturile țăranilor de a folosi propriile semințe sau alte 
semințe disponibile la nivel local și de a decide asupra culturilor și speciilor pe 
care doresc să le cultive.
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- 6. Statele vor lua măsurile necesare pentru a sprijini sistemele de semințe ale 
țăranilor și pentru a promova utilizarea acestor semințe și a agrobiodiversității.

- 7. Statele vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că cercetarea și 
dezvoltarea agricolă integrează nevoile țăranilor și a altor persoane care lucrează 
în zonele rurale și pentru a asigura participarea activă la stabilirea priorităților și la 
desfășurarea de cercetare și dezvoltare, ținând cont de experiența lor și vor crește 
investițiile în cercetarea și dezvoltarea culturilor și semințelor orfane (regionale) 
care răspund nevoilor țăranilor și altor persoane care lucrează în zonele rurale.

- 8. Statele trebuie să se asigure că politicile privind semințele, protecția soiurilor 
de plante și alte legi privind proprietatea intelectuală, schemele de certificare și 
legile privind comercializarea semințelor respectă și iau în considerare drepturile, 
nevoile și realitățile țăranilor și altor persoane care lucrează în mediul rural.

TRATATUL INTERNAȚIONAL PRIVIND RESURSELE 
GENETICE VEGETALE PENTRU ALIMENTAȚIE ȘI 

AGRICULTURĂ 
- ARTICOLELE 5 ȘI 6 - 

- ARTICOLUL 5 -
Conservarea, explorarea, colectarea, caracterizarea, 

evaluarea şi elaborarea de documente privind resursele 
genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură 

5.1. Fiecare parte contractantă va promova o abordare integrală a activităţilor de 
explorare, conservare şi utilizare durabilă a resurselor genetice vegetale pentru 
alimentaţie şi agricultură, supusă legislaţiei naţionale şi în cooperare cu alte părţi 
contractante, dacă este cazul, şi în, funcţie de situaţie, va trebui: 
 - a) să exploreze şi să inventarieze resursele genetice vegetale pentru alimentaţie 
şi agricultură, ţinând cont de statutul şi de gradul de variabilitate în populaţiile 
existente, inclusiv al celor potenţial utile şi, pe cât posibil, să aprecieze orice 
ameninţări asupra acestora; 
 - b) să promoveze colectarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi 
agricultură şi a informaţiei asociate acelor resurse genetice vegetale care sunt 
ameninţate ori care au o utilitate potenţială; 
 - c) să promoveze sau să sprijine, după caz, eforturile fermierilor şi comunităţilor 
locale pentru a gestiona şi a conserva în ferme resursele sale genetice vegetale 
pentru alimentaţie şi agricultură;
 - d) să promoveze conservarea în situ a speciilor sălbatice înrudite cu plantele de 
cultură şi cu plantele sălbatice pentru producţia alimentară, incluzând arealele 
protejate, prin sprijinirea, inter alia, a eforturilor comunităţilor locale şi indigene;
 - e) să coopereze pentru a promova dezvoltarea unui sistem durabil şi eficient de 
conservare ex situ, acordând atenţie necesităţii unei documentări, caracterizări, 
regenerări şi evaluări adecvate, şi să promoveze dezvoltarea şi transferul de 
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tehnologii specifice în scopul creşterii randamentului de utilizare a resurselor 
genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură; 
 - f) să monitorizeze menţinerea viabilităţii, a gradului de variabilitate şi a 
integrităţii genetice a colecţiilor de resurse genetice vegetale pentru alimentaţie şi 
agricultură.

5.2. Părţile contractante vor lua măsuri corespunzătoare pentru a reduce la 
minimum sau, dacă este posibil, a elimina ameninţările asupra resurselor genetice 
vegetale pentru alimentaţie şi agricultură.

- ARTICOLUL 5 -
Utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale

6.1. Părţile contractante vor dezvolta şi vor menţine politici adecvate şi măsuri 
legale care să promoveze utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru 
alimentaţie şi agricultură.

6.2. Utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi 
agricultură poate include măsuri, precum: 
 - a) adoptarea unor politici agricole juste care să promoveze dezvoltarea şi 
menţinerea diferitelor sisteme agricole care să intensifice utilizarea durabilă a 
agrobiodiversităţii şi a altor resurse naturale; 
 - b) promovarea şi intensificarea cercetării privind conservarea diversităţii 
biologice prin maximalizarea variabilităţii intra- şi interspecifice, în beneficiul 
fermierilor, în special al celor care produc şi utilizează propriile varietăţi şi aplică 
principii ecologice în vederea menţinerii fertilităţii solului şi în combaterea bolilor, 
buruienilor şi dăunătorilor;
 - c) promovarea, adecvat condiţiilor, a eforturilor de ameliorare a plantelor care, 
prin participarea fermierilor, în mod deosebit în ţările în curs de dezvoltare, 
întăresc capacitatea de a dezvolta varietăţi adaptate condiţiilor sociale, economice 
şi ecologice, incluzând arealele izolate; 
 - d) lărgirea bazei genetice a plantelor de cultură şi creşterea amplitudinii 
diversităţii genetice disponibile fermierilor; 
 - e) promovarea, după caz, a extinderii utilizării culturilor şi varietăţilor locale care 
au dezvoltate însuşiri de adaptabilitate şi a speciilor subutilizate;
 - f) sprijinirea, în funcţie de situaţie, a unei mai largi utilizări a diversităţii speciilor 
şi varietăţilor în sistemele de producţie ale fermelor, conservarea şi utilizarea 
durabilă a plantelor de cultură şi crearea unor legături solide cu programele de 
ameliorare şi dezvoltarea agricolă, în scopul reducerii vulnerabilităţii speciilor 
cultivate şi a eroziunii genetice, precum şi al promovării unei creşteri a producţiei 
de alimente la nivel mondial, compatibilă cu dezvoltarea durabilă; şi 
 - g) revizuirea şi, unde este cazul, adaptarea strategiilor de ameliorare şi a 
reglementărilor privind lansarea varietăţilor şi distribuirea seminţelor.
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- ARTICOLUL 9 -
Drepturile agricultorilor

9.1. Părţile contractante recunosc enorma contribuţie pe care comunităţile locale 
şi autohtone, precum şi agricultorii din toate regiunile lumii, în mod special cei din 
centrele de origine şi de diversitate a plantelor cultivate, au avut-o şi continuă să o 
aibă în conservarea şi punerea în valoare a resurselor genetice vegetale care 
constituie baza producţiei alimentare şi agricole din lumea întreagă.

9.2. Părţile contractante sunt de acord că responsabilitatea îndeplinirii drepturilor 
agricultorilor, în ceea ce priveşte resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi 
agricultură, este de resort guvernamental. În raport cu necesităţile şi cu priorităţile 
sale, fiecare parte contractantă trebuie, în funcţie de cele convenite şi sub rezerva 
legislaţiei naţionale, să ia măsuri pentru a proteja şi a promova drepturile 
agricultorilor, inclusiv: 
 - a) protecţia cunoştinţelor tradiţionale care prezintă interes în ceea ce priveşte 
resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură; 
 - b) dreptul de a participa în mod echitabil la împărţirea avantajelor ce decurg din 
utilizarea resurselor genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură; 
 - c) dreptul de a participa la luarea deciziilor la nivel naţional asupra problemelor 
legate de conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice vegetale pentru 
alimentaţie şi agricultură.

9.3. Nici o prevedere din acest articol nu va trebui să fie interpretată ca limitând 
drepturile pe care le pot avea agricultorii de a conserva, de a utiliza, de a face 
schimb şi de a vinde seminţe din fermă sau material de multiplicare, potrivit 
legislaţiei naţionale şi după caz.
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