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Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 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 fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × 
1507 × GA21 și din subcombinații Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 și 
MIR162 × 1507, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului (D060244/03 – 2019/2553(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 fabricate din porumb 
modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și din subcombinații Bt11 × MIR162 
× 1507, MIR162 × 1507 × GA21 și MIR162 × 1507, în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului,

– 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 14 ianuarie 2019 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 emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) la 31 mai 2018 și publicat la 11 iulie 20183,

1 JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
2 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
3 „Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize Bt11 x MIR162 x 

1507 x GA21 and three subcombinations independently of their origin, for food and 



– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 
organismelor modificate genetic1,

feed uses under Regulation (EC) No 1829/2003” („Aviz științific privind evaluarea 
porumbului modificat genetic Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 și trei subcombinații, 
indiferent de originea lor, pentru utilizări alimentare și furaje, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003”) (cererea EFSA-GMO-DE-2010-86), EFSA 
Journal 2018; 16(7): 5309, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309 

1 Rezoluția Parlamentului European 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). 

 – 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, 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309


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

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 
(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, sunt 
constituite sau fabricate 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, sunt 
constituite sau fabricate 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 
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, sunt 
constituite sau fabricate 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 
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, sunt compuse sau fabricate 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 
(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).

 – Rezoluția din 31 ianuarie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 
a Comisiei de modificare a deciziei de punere în aplicare 2013/327/UE în ceea ce 
privește reînnoirea autorizației de introducere pe piață a furajelor care conțin sau 
constau în rapiță modificată genetic Ms8, Rf3 și Ms8 × Rf3 în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, 
P8_TA(2019)0057).

 – Rezoluția 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 



siguranță alimentară,

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

A. întrucât, la 10 august 2010, 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 alimentare, 
ingredientelor alimentare și furajelor care conțin, sunt compuse sau produse din porumb 
modificat genetic (tip) Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 (denumită în continuare 
„cererea”), (cerere) adresată autorității naționale competente din Germania, iar această 
cerere viza, de asemenea, introducerea pe piață a produselor care conțin sau sunt 
compuse din porumb modificat genetic (tip) Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 pentru alte 
utilizări decât produsele alimentare și furaje, cu excepția cultivării;

B. întrucât domeniul de aplicare, care includea toate subcombinațiile porumbului modificat 
genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 la momentul depunerii cererii, a fost ulterior 
limitat pentru a include cele trei subcombinații Bt11 x MIR162 x 1507, MIR162 x 1507 
x GA21 și MIR162 x 1507, indiferent de originea lor, pentru utilizarea ca produse 
alimentare și furaje, pentru import și pentru prelucrare;

C. întrucât porumbul cu patru evenimente de transformare cu acumulare de gene Bt11 x 
MIR162 x 1507 x GA21 a fost produs prin încrucișare convențională pentru a combina 
patru evenimente unice de porumb, ducând, printre altele, la exprimarea a două proteine 
Cry diferite (cunoscute, de asemenea, ca proteine Bt) pentru protecția împotriva 
anumitor specii de dăunători din ordinul lepidopterelor, și la exprimarea proteinelor ce 
asigură toleranța la glifosat și glufosinat;

D. întrucât EFSA a adoptat un aviz favorabil în legătură cu cererea; întrucât, cu toate 
acestea, o opinie minoritară a fost exprimată de un membru al Grupului pentru 
organisme modificate genetic din cadrul EFSA (Grupul GMO EFSA);

Lipsa datelor privind cele trei subcombinații

E. întrucât solicitantul nu a furnizat date pentru niciuna dintre cele trei subcombinații, și 
nici nu a explicat motivul pentru care nu consideră că acest lucru este necesar pentru 
evaluarea riscurilor; întrucât EFSA nu a solicitat date cu privire la cele trei 
subcombinații; întrucât nu se cunoaște nici măcar dacă aceste subcombinații au fost deja 
produse;

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 (Texte adoptate, P8_TA(2019)0058).

 – Rezoluția 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, sunt compuse 
sau fabricate din porumb modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1), în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte 
adoptate,P8_TA(2019)0059).

 –Rezoluția 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 fabricate din bumbac modificat genetic GHB614 x LLCotton25 x MON 15985, în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 
(Texte adoptate, P8_TA(2019)0060).

 



Opinie minoritară a EFSA

F. întrucât opinia minoritară adoptată de un membru al Grupului GMO din cadrul EFSA 
afirmă că este inacceptabil ca „evaluările” culturilor modificate genetic (și anume cele 
trei subcombinații) pentru care nu au fost furnizate date să aibă aceeași pondere și 
fiabilitate ca evaluările culturilor modificate genetic pentru care au fost furnizate și 
evaluate date;

G. întrucât, după cum se menționează în opinia minoritară, studiile arată că au fost 
observate efecte secundare care pot afecta sistemul imunitar în anumite condiții de 
expunere la proteinele Bt și că anumite proteine Bt pot avea proprietăți adjuvante, ceea 
ce înseamnă că pot crește alergenicitatea altor proteine cu care intră în contact;

H. întrucât opinia minoritară consideră că, deși efectele neintenționate nu au fost niciodată 
identificate în nicio cerere în care sunt exprimate proteinele Bt, acestea „nu pot fi 
observate de către studiile toxicologice [...] recomandate în prezent și efectuate pentru 
evaluarea siguranței plantelor modificate genetic în cadrul EFSA deoarece nu includ 
testele corespunzătoare în acest scop”1;

I. întrucât opinia minoritară susține, de asemenea, că, din cauza lipsei de date cu privire la 
cele trei subcombinații, „nu se poate exclude riscul unei expresii amplificate a 
proteinelor Bt nou-exprimate și a unui posibil efect cumulativ al combinării lor asupra 
sistemului imunitar (de exemplu, care are ca rezultat o activitate adjuvantă)” și că nu 
este posibil să se clarifice rolul organismelor modificate genetic (OMG-uri) în creșterea 
riscului alergenic și, prin urmare, nu este posibil să se protejeze pe deplin consumatorii 
care ar putea fi expuși riscurilor;

Lipsa evaluării și a controalelor erbicidelor complementare și a reziduurilor acestora

J. întrucât aplicarea unor erbicide complementare, în acest caz glufosinat și glifosat, face 
parte din practicile agricole obișnuite în cultivarea plantelor rezistente la erbicide și, 
prin urmare, este de așteptat ca acestea să fie expuse în mod repetat la doze mai mari, 
lucru care nu numai că va conduce la acumularea unei cantități mai mari de reziduuri în 
recoltă, și deci în produsul importat, ci ar putea și să influențeze compoziția plantei 
modificate genetic și caracteristicile sale agronomice;

K. întrucât utilizarea glufosinatului nu este permisă în Uniune, deoarece a fost clasificat 
drept toxic pentru reproducere și, prin urmare, intră sub incidența criteriilor de 
excludere stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului2;

L. întrucât există în continuare nelămuriri legate de proprietățile cancerigene ale 
glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a ajuns la concluzia că este puțin 
probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar în martie 2017, Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice (ECHA) a ajuns la concluzia că nu se justifică clasificarea acestei 
substanțe ca atare; întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în 
Domeniul Cancerului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a clasificat, în 2015, 
glifosatul ca fiind potențial cancerigen pentru oameni;

1 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, p. 34.
2 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309


M. întrucât, în general, potrivit Grupului pentru produsele fitosanitare și reziduurile 
acestora din cadrul EFSA, nu se pot trage concluzii cu privire la siguranța reziduurilor 
rămase în urma pulverizării culturilor modificate genetic cu formațiuni de glifosat1; 
întrucât aditivii și amestecurile de aditivi din produsele comerciale pentru pulverizarea 
glifosatului pot fi mai toxice decât substanța activă pură2;

N. întrucât Uniunea a eliminat deja de pe piață un aditiv pentru glifosat cunoscut sub 
denumirea de polioxietilenamină (POEA) din cauza preocupărilor legate de toxicitatea 
sa; întrucât aditivii și amestecurile problematice pot fi totuși permise în țările în care se 
cultivă porumbul modificat genetic (în prezent, Argentina, Canada și Japonia);

O. întrucât informațiile privind nivelurile de reziduuri de erbicide și de metaboliți ai lor 
sunt esențiale pentru o evaluare minuțioasă a riscurilor pe care le prezintă plantele 
modificate genetic tolerante la erbicide; întrucât reziduurile rezultate din pulverizarea cu 
erbicide sunt considerate a fi în afara domeniului de competență al Grupului GMO 
EFSA; întrucât nu au fost evaluate reziduurile rezultate din pulverizarea cu erbicide a 
porumbului modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 sau a celor trei 
subcombinații;

P. întrucât, în plus, metaboliții erbicidelor complementare care se produc la plantele cu 
evenimente de transformare cu acumulare de gene pot fi diferiți de cei ai plantei 
parentale, fapt pe care EFSA nu l-a luat în considerare în evaluarea sa;

Q. întrucât, potrivit unui studiu independent3, EFSA ar fi trebuit să ceară solicitantului să 
prezinte date din studiile de teren cu doza cea mai ridicată de erbicide care poate fi 
tolerată de plante; întrucât materialele provenite de la aceste plante ar fi trebuit evaluate 
în ceea ce privește toxicitatea pentru organe, reacțiile sistemului imunitar și toxicitatea 
pentru reproducere, luând în considerare, de asemenea, efectele combinatorii cu alți 
compuși ai plantelor și toxinele Bt;

R. întrucât, ca parte a programului de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2019, 
2020 și 2021, statele membre nu sunt obligate să măsoare reziduurile de glufosinat sau 
glifosat la eventualele importuri de porumb pentru a controla conformitatea cu limitele 
maxime de reziduuri (LMR)4; întrucât nu se poate garanta că reziduurile de glifosat și 
de glufosinat din porumbul modificat genetic Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 sau din 
cele trei subcombinații vor respecta limitele maxime de reziduuri ale Uniunii;

Lipsa de legitimitate democratică

S. întrucât în urma votului din 14 ianuarie 2019 al Comitetului permanent pentru lanțul 
alimentar și sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 

1 „EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 
substance glyphosate” („Concluziile EFSA în urma examinării inter pares a evaluării 
riscurilor privind utilizarea ca pesticid a substanței active glifosat”). EFSA Journal 
2015;13(11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
 
3 

 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11
xMIR162x1507xGA21_fin.pdf, p. 6.

4 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/555 al Comisiei din 9 aprilie 2018 (JO L 
92, 10.4.2018, p. 6).
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1829/2003 nu a fost emis niciun aviz, ceea ce înseamnă că autorizarea nu a fost 
susținută de o majoritate calificată a statelor membre;

T. 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 
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 excepțională în cadrul procedurii în 
ansamblu, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la autorizarea produselor 
alimentare și 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;

U. 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, prin faptul că nu este compatibil 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 garanteze un nivel ridicat de 
protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor 
de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 
modificate genetic, asigurând, în același timp, funcționarea eficace a pieței interne;

3. invită Comisia să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4. invită Comisia să nu autorizeze importul pentru utilizări ca produse alimentare sau 
furaje, al niciunei plante modificate genetic care a fost modificată pentru a fi tolerantă la 
un erbicid neautorizat pentru utilizare în Uniune, în acest caz glufosinatul;

5. invită Comisia să nu autorizeze nicio plantă modificată genetic tolerantă la erbicide fără 
o evaluare completă a reziduurilor rezultate în urma pulverizării cu erbicide 
complementare, a metaboliților și a formulelor lor comerciale utilizate în țările în care 
sunt cultivate;

6. invită Comisia să țină seama pe deplin de evaluarea riscurilor generate de utilizarea de 

1 A se vedea, de exemplu, declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului 
European, inclusă în orientările politice pentru următoarea Comisie Europeană 
(Strasbourg, 15 iulie 2014), sau discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 
14 septembrie 2016).

2 JO C 355, 20.10.2017, p. 165.
3 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.



erbicide complementare și de reziduurile acestora în evaluarea riscurilor legate de 
plantele modificate genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată 
genetic vizată este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată în Uniune în 
vederea utilizării ca produse alimentare sau furaje;

7. invită Comisia să nu autorizeze nicio subcombinație de evenimente de transformare cu 
acumulare de gene, cu excepția cazului în care acestea au fost evaluate în detaliu de 
către EFSA pe baza datelor complete furnizate de solicitant;

8. invită EFSA să dezvolte în continuare și să utilizeze în mod sistematic metode care 
permit identificarea efectelor neintenționate ale evenimentelor de transformare cu 
acumulare de gene care sunt cunoscute și preconizate, ca în cazul proprietăților 
adjuvante ale toxinelor Bt;

9. își reiterează angajamentul de a continua lucrările privind propunerea Comisiei de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011; invită Consiliul să continue de urgență 
lucrările referitoare la această propunere a Comisiei;

10. invită Comisia să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de 
autorizare a OMG până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost revizuită 
pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată;

11. 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 utilizărilor ca produse alimentare sau furaje;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


