
 

 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
 
 

P8_TA(2017)0215 

Porumbul modificat genetic DAS-40278-9  

Rezoluţia Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de 

punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 

conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D050183 – 2017/2674(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a 

introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb 

modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele 

modificate genetic (D050183), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate 

genetic1, în special articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 19 

alineatul (3) și articolul 21 alineatul (2), 

– având în vedere votul din data de 27 martie 2017 al Comitetului permanent pentru lanțul 

alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, care nu a emis un aviz,  

– având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie2,  

– având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) la 26 octombrie 2016 și publicat la 5 decembrie 20163, 

                                                 
1  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 
2  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
3  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633


 

 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor 

generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării 

competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecții împotriva autorizării 

organismelor modificate genetic1, 

                                                 
1  - Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului 

privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 
2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea 
mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere 
dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110), 
- Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 
2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 
NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456), 
- Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 
87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040), 
- Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 
87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039), 
- Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 
(MST-FGØ72-2), (P8_TA(2016)0038), 
- Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie 
de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 
conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × 
MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei 
dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (P8_TA(2016)0271), 
- Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie 
de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de 
grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) 
(P8_TA(2016)0272), 
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru 
introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic MON 810 (MON-
ØØ81Ø-6) în vederea cultivării (P8_TA(2016)0388), 
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor din porumb modificat genetic MON 810 (P8_TA(2016)0389), 
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de 
porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (P8_TA(2016)0386), 
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de 
porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării 
(P8_TA(2016)0387), 



 

 

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 11 noiembrie 2010, Dow AgroSciences Europe a prezentat autorității 

naționale competente din Țările de Jos o cerere pentru introducerea pe piață a 

produselor alimentare, ingredientelor alimentare și a furajelor care conțin, constau în 

sau sunt fabricate din porumb DAS-40278-9, în conformitate cu articolele 5 și 17 din 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de asemenea, la 

introducerea pe piață a porumbului modificat genetic DAS-40278-9 în produse care 

constau în sau conțin acest porumb și care sunt destinate altor utilizări decât consumul 

uman și animal ca orice alt porumb, cu excepția cultivării; 

B. întrucât, la 26 octombrie 2016, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) a adoptat un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 5 decembrie 20161; 

C. întrucât porumbul DAS-40278-9 exprimă proteina AAD-1 care conferă toleranță la 

erbicidele pe bază de acid (2,4-diclorfenoxi) acetic (2,4-D) și ariloxifenoxipropionat 

(AOPP); 

D. întrucât cercetări independente ridică semne de întrebare cu privire la riscurile 

prezentate de substanța activă 2,4-D în ceea ce privește dezvoltarea embrionilor, 

malformațiile congenitale și tulburările sistemului endocrin; întrucât nu este clar dacă și 

în ce măsură produsele pe bază de 2,4-D conțin impurități de dioxine și furani foarte 

toxice, care sunt substanțe cancerigene și perturbatorii endocrini pentru om, persistă în 

mediu și se acumulează în lanțul alimentar2;  

E. întrucât aprobarea substanței active 2,4-D a fost reînnoită în 2015; întrucât a fost 

recunoscută prezența impurităților, cum ar fi dioxinele și furanii, sub anumite niveluri; 

întrucât solicitantul nu a transmis încă informațiile în ceea ce privește potențialele 

                                                                                                                                                         
- Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 
281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390), 
- Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 
Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din 
combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și 
GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 
(P8_TA(2017)0123). 

1  Disponibil la: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633 
2  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-

2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf


 

 

proprietăți endocrine ale substanței1; 

F. întrucât autorizarea importului în Uniune de porumb DAS-40278-9 va conduce fără 

îndoială la o creștere a cultivării sale în alte regiuni, cum ar fi SUA, Brazilia și 

Argentina și la o creștere corespunzătoare a utilizării erbicidelor pe bază de 2,4-D și 

AOPP; întrucât cercetări independente, de asemenea, ridică semne de întrebare cu 

privire la lacune majore în evaluarea comparativă, lacunele grave în ceea ce privește 

evaluarea toxicologică (de exemplu, faptul că nu a fost solicitată testarea întregii plante 

într-un studiu de hrănire, nu au fost luate în considerare efectele cumulate pe termen 

lung, nu a fost discutat impactul asupra sistemelor de reproducere, precum și 

deficiențele metodologice în studiile pe animale), precum și la o evaluare neconcludentă 

a impactului posibil asupra sistemului imunitar2; 

G. întrucât numeroase observații critice au fost prezentate de statele membre în timpul 

perioadei de consultare de trei luni; întrucât aceste observații se referă, printre altele, la: 

date lipsă sau insuficiente, lipsa unor explicații, afirmații contradictorii în cerere, 

elaborarea deficitară a testelor, lipsa unor teste, de exemplu în ceea ce privește 

alergenicitatea, rezultate îndoielnice ale studiilor de evaluare a siguranței, lipsa oricărui 

studiu de toxicitate subcronică de 90 de zile cu întreaga plantă, ceea ce face imposibilă 

evaluarea riscului potențial al consumului de alimente produse cu porumbul respectiv, și 

alegerea și elaborarea studiilor luate în considerare pentru evaluarea riscurilor3; 

H. întrucât, în ciuda tuturor acestor preocupări, EFSA nu a considerat că este necesară o 

monitorizare după introducerea pe piață a produselor alimentare/furajelor obținute din 

porumb DAS-40278-9; 

I. întrucât nu s-a emis niciun aviz în urma votului Comitetului permanent pentru lanțul 

alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, care a avut loc la 27 martie 2017; întrucât 16 state membre au votat 

împotrivă, în timp ce doar 9 state membre, care reprezintă doar 36,22 % din populația 

Uniunii, au votat pentru, trei state membre abținându-se; 

J. întrucât, atât în expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 aprilie 

2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește 

posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor 

alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor (COM(2015)0177), cât și în 

expunerea de motive din propunerea legislativă prezentată la 14 februarie 2017 de 

modificare a Regulamentul (UE) nr. 182/2011, Comisia a deplâns faptul că, de la 

                                                 
1  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2033 al Comisiei din 13 noiembrie 

2015 de reînnoire a aprobării substanței active 2,4-D în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe 
piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 298, 14.11.2015, p. 8). 

2  Bauer-Panskus/Then: Comentariu Testbiotech referitor la Avizul științific EFSA 
privind o cerere din partea DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89) de 
introducere pe piață a porumbului modificat genetic rezistent la erbicide DAS-40278-
9, disponibil la: https://www.testbiotech.org/node/1862 

3  A se vedea Registrul de întrebări EFSA, anexa G la Întrebarea nr. EFSA-Q-2010-
01326, disponibilă online la: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2010-01326 

https://www.testbiotech.org/node/1862
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2010-01326


 

 

intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost 

adoptate de către Comisie fără sprijinul avizului Comitetului statelor membre și că 

retrimiterea dosarului la Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care reprezintă 

de fapt o măsură cu totul excepțională în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit regula 

în procesul decizional cu privire la autorizarea produselor alimentare și a furajelor 

modificate genetic; întrucât Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat în mai 

multe rânduri regretul față de această practică, pe care a catalogat-o drept 

nedemocratică1; 

K. întrucât Parlamentul a respins la 28 octombrie 2015, în primă lectură, propunerea 

legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/20032 și a 

invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă; 

L. întrucât considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie prevede în mod clar că: „Atunci 

când examinează adoptarea altor proiecte de acte de punere în aplicare referitoare la 

sectoare deosebit de sensibile, cum ar fi, în special, impozitarea, sănătatea 

consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului, pentru a găsi o soluție 

echilibrată, Comisia va acționa, pe cât posibil, astfel încât să evite să se opună unei 

poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel împotriva 

caracterului adecvat al unui act de punere în aplicare”, 

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește 

competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în 

conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibilă cu obiectivul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale 

prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului3, constă în asigurarea unei baze prin care să se asigure un nivel ridicat de 

protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de 

mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 

modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne; 

3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare; 

4. solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de 

autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de 

autorizare va fi fost revizuită pentru a corecta deficiențele procedurii curente, care s-a 

dovedit a fi inadecvată; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

                                                 
1  De exemplu, în Declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, 

inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 
2014) sau în discursul privind starea Uniunii în 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016). 

2  Texte adoptate, P8_TA(2015)0379. 
3  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 


