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Porumbul modificat genetic 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 
Rezoluția Parlamentului European din 31 ianuarie 2019 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 5307 
(SYN-Ø53Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 
(D059689/02 – 2019/2522(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 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 
al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele 
modificate genetic (D059689/02),

– 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) și articolul 19 alineatul (3),

– având în vedere votul din data de 3 decembrie 2018 al Comitetului permanent pentru 
lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, când nu s-a emis niciun 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 adoptat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) la 16 aprilie 2015 și publicat la 5 mai 20153, precum și Declarația care 

1 JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
2 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
3 Aviz științific privind cererea (EFSA-GMO-DE-2011-95) privind introducerea pe piață 

a porumbului modificat genetic 5307 destinat utilizării în alimente și furaje, importului 
și prelucrării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, din partea Syngenta 



completează avizul științific al EFSA privind cererea (EFSA-GMO-DE-2011-95) 
privind introducerea pe piață a porumbului modificat genetic 5307 destinat utilizării în 
alimente și furaje, importului și prelucrării în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003, din partea Syngenta Crop Protection AG, luând în considerare un studiu 
toxicologic suplimentar, adoptată de EFSA la 7 martie 2018 și publicată la 11 aprilie 
20181,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 februarie 2017 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, 
2017/0035(COD)),

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 
organismelor modificate genetic2,

Crop Protection AG, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

1 Declarație care completează avizul științific al EFSA privind cererea (EFSA-GMO-DE-
2011-95) privind introducerea pe piață a porumbului modificat genetic 5307 destinat 
utilizării în alimente și furaje, importului și prelucrării în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003, din partea Syngenta Crop Protection AG, luând în considerare un 
studiu toxicologic suplimentar, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233 

2 - 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 (JO C 399, 24.11.2017, p. 71). 

 - Rezoluția 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 (JO C 35, 
31.1.2018, p. 19). 

 - Rezoluția 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 (JO C 35, 
31.1.2018, p. 17). 

 - Rezoluția 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) (JO C 35, 31.1.2018, 
p. 15). 

 - Rezoluția 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 aceste evenimente 
(JO C 86, 6.3.2018, p. 108). 

 - Rezoluția 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) (JO C 86, 6.3.2018, p. 111). 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233


– 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 7 aprilie 2011, Syngenta Crop Protection AG a depus, prin filiala sa, 
Syngenta Crop Protection NV/SA, o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 pentru introducerea pe piață a produselor, 
ingredientelor alimentare și furajelor care conțin, sunt compuse sau fabricate din 
porumb modificat genetic 5307 (denumită în continuare „cererea”) către autoritatea 
națională competentă din Germania; întrucât cererea se referă, de asemenea, la 
introducerea pe piață de produse care conțin sau sunt compuse din porumb modificat 
genetic 5307 destinat altor utilizări decât consumul uman și animal, cu excepția 
cultivării;

B. întrucât porumbul 5307 modificat genetic produce o proteină insecticidă nouă, 
eCry3.1Ab, care este toxică pentru unele coleoptere și gărgărițe și care este derivată 
dintr-o fuziune și rearanjare a toxinelor care se găsesc în mod natural în bacteriile din 
sol cunoscute sub denumirea de Bacillus thuringiensis (Bt); întrucât porumbul modificat 
genetic 5307 exprimă proteina fosfomanozo-izomerază, care este utilizată ca marker de 
selecție;

C. întrucât în avizul său din 2015 EFSA a concluzionat că nu a reușit să își finalizeze 
evaluarea riscurilor alimentare sau privind hrana animalelor din cauza deficiențelor din 
studiul de toxicitate de 28 de zile pus la dispoziție de solicitant, în special deoarece 

 - Rezoluția 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 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 76). 

 - Rezoluția 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 (JO C 215, 19.6.2018, p. 80). 

 - Rezoluția 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 (JO C 215, 19.6.2018, p. 70). 

 - Rezoluția 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 
în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 73).

 - Rezoluția 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 
(JO C 215, 19.6.2018, p. 83). 

 - Rezoluția 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 (JO C 298, 23.8.2018, p. 34). 

 - Rezoluția 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 



seturile de date au provenit din două experimente separate și deoarece au fost utilizate 
un număr insuficient de animale1;

D. întrucât ulterior solicitantul a furnizat un nou studiu de toxicitate de 28 de zile; întrucât, 
cu toate acestea, al doilea studiu nu îndeplinea toate cerințele stabilite de orientările 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind studiile de 
toxicitate orală cu doze repetate de 28 de zile pe rozătoare2, așa cum a solicitat EFSA;

E. întrucât în declarația sa din 2018 EFSA a adoptat un aviz favorabil în legătură cu 
cererea;

F. întrucât, deși proteinele Cry (toxinele Bt) au fost recunoscute ca având proprietăți 
adjuvante, ceea ce înseamnă că ele pot accentua proprietățile alergenice ale altor 
alimente, acest lucru nu a fost analizat de către EFSA; întrucât aceasta pune probleme, 
deoarece toxinele Bt pot fi amestecate cu alergeni în alimente și furaje cum ar fi boabele 
de soia;

G. întrucât în studiul de toxicitate de 28 de zile acceptat de EFSA a fost testată numai 
proteina izolată; întrucât, cu toate acestea, s-a demonstrat că toxicitatea toxinelor Bt 
poate fi crescută prin interacțiuni cu alți compuși, cum ar fi enzimele din plante, alte 
toxine Bt și reziduurile de pulverizare cu erbicide; întrucât testarea în mod exclusiv a 
toxinei Bt și în formă izolată nu permite, prin urmare, să se tragă concluzii cu privire la 
impactul său asupra sănătății după consum3;

H. întrucât EFSA a menționat că „solicitantul a identificat asemănări relevante între 

(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic (JO C 307, 30.8.2018, p. 71). 

 - Rezoluția 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 fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO C 
307, 30.8.2018, p. 67). 

 - Rezoluția din 13 septembrie 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 soia modificată genetic DAS-68416-4, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 337, 20.9.2018, p. 54). 

 - Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite 
sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 55). 

 - Rezoluția din 4 octombrie 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 soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare 
și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 60). 

 - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 
produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 
(DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 



secvența de aminoacizi Cry3.1Ab și parasporine care ar putea acționa ca proteine 
citotoxice asupra celulelor de mamifere”1; întrucât EFSA nu a continuat investigarea 
acestei probleme;

I. întrucât autoritățile competente ale statelor membre au prezentat multe observații critice 
în timpul perioadei de consultare de trei luni2;

J. întrucât, potrivit uneia dintre autoritățile competente3, nivelurile de exprimare a 
eCry3.1Ab în boabele de porumb modificat genetic 5307 depășesc limita maximă 
admisă de reziduuri, care este de 0,01 mg/kg, așa cum se prevede în Regulamentul (CE) 
nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului4;

K. întrucât votul din 3 decembrie 2018 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și 
sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 nu a 
emis niciun aviz, ceea ce înseamnă că autorizarea nu a fost susținută de o majoritate 
calificată a statelor membre;

L. 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, cât și în expunerea de 

European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 
(JO C 346, 27.9.2018, p. 122). 

 - Rezoluția din 24 octombrie 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 soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 
× MON-Ø4Ø32-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 
(JO C 346, 27.9.2018, p. 127).

 - Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 
constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-
883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × 
ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO C 346, 27.9.2018, p. 133).

 - Rezoluția din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care 
conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-
7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0051). 

 - Rezoluția din 1 martie 2018 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 MON 87427 × MON 89034 × NK603 
(MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat 
genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 și 
NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (Texte adoptate, P8_TA(2018)0052). 

 - Rezoluția din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și 
furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 



motive din propunerea legislativă prezentată la 14 februarie 2017 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011, Comisia și-a exprimat regretul cu privire la faptul 
că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de 
autorizare au fost adoptate de către Comisie fără sprijinul statelor membre sub forma 
unui aviz al Comitetului 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 ansamblul său, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la 
autorizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic; întrucât președintele 
Juncker și-a exprimat în mai multe rânduri regretul față de această practică, pe care a 
catalogat-o drept nedemocratică1;

M. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură2 propunerea 
legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a 
invitat Comisia să o retragă și să prezinte o nouă propunere,

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 și că nu este compatibil cu obiectivul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de 
Regulamentul (CE) nr. 178/20023, constă în asigurarea unei baze prin care să se 

privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0197).

 - Rezoluția din 30 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care 
conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic GA21 (MON-
ØØØ21-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte 
adoptate, P8_TA(2018)0221).

 - Rezoluția din 30 mai 2018 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 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din 
porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre 
evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 
2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și 
furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0222).

 - Rezoluția din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 
produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 
NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului 



garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității 
vieții animalelor și 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. își reiterează angajamentul de a continua lucrările privind propunerea Comisiei de 
modificare a Regulamentul (UE) nr. 182/2011; invită Consiliul să continue de urgență 
lucrările referitoare la această propunere a Comisiei;

5. 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 se corecta deficiențele procedurii curente, care s-a 
dovedit neadecvată;

6. invită Comisia să retragă propunerile de autorizare a OMG în cazul în care Comitetul 
permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun aviz în vederea 
cultivării sau a utilizării alimentare sau furajere;

(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0416).

 - Rezoluția din 24 octombrie 2018 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 MON 87427 × MON 89034 
× 1507 x MON 88017 × 59122 și din porumbul modificat genetic obținut din 
combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele de transformare MON 87427, 
MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și de abrogare a Deciziei 2011/366/UE 
(Texte adoptate, P8_TA(2018)0417).

1 Aviz EFSA, 2015, p. 15, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4083 

2 Aviz EFSA, 2018, p. 4, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5233
3 Pentru mai multe detalii, a se consulta analiza Institutului de evaluare independentă a 
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