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Ref.: Petiția nr. 0813/2008, adresată de John Brian, de naționalitate britanică, privind 
presupusele încălcări ale principiilor generale ce reglementează activitatea 
Agenției Europene pentru siguranță alimentară (AESA) în legătură cu examinarea 
cererilor privind alimentele modificate genetic

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că, în desfășurarea activității sale, Agenția Europeană pentru Siguranță 
Alimentară (AESA) nu ar fi reușit să apere interesele cetățenilor europeni, să garanteze 
protecția consumatorilor și să ofere consultanță științifică independentă. Petiționarul susține 
că în examinarea cererilor de autorizare a alimentelor sau furajelor modificate genetic, AESA 
își întemeiază decizia pe informațiile furnizate de solicitanți, care sunt, în opinia sa, selective 
și părtinitoare. De asemenea, petiționarul critică modul lipsit de transparență în care evaluează 
AESA cererile și consideră că datele conținute în aceste solicitări ar trebui să fie supuse unei 
analize publice. Petiționarul solicită Parlamentului European să asigure aplicarea de către 
AESA a celor mai înalte standarde etice și științifice în Comitetul pentru Organismele 
Modificate Genetic și în examinarea cererilor de autorizare a organismelor modificate genetic.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA), înființată prin Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002, este un organism științific, independent de instituțiile Uniunii1, având ca 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța 
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misiune principală oferirea de consultanță științifică pentru legislația și politicile Comunității 
în toate domeniile care au un impact direct sau indirect asupra siguranței alimentare și a 
furajelor.

Regulamentul de înființare a AESA prevede existența unui comitet științific și a zece grupuri
științifice care sunt însărcinate să ofere avize științifice în diversele domenii specializate care 
țin de sfera de competență a AESA, unul dintre aceste grupuri fiind Grupul pentru 
organismele modificate genetic (OMG). Membrii acestora sunt experți independenți, 
identificați în urma unei invitații publice de exprimare a interesului și desemnați de Consiliul 
de Administrație al AESA. Regulamentele interne și orientările privind declarațiile de 
interese, înființarea comitetului științific și a grupurilor și implementarea măsurilor privind 
cerințele de transparență și confidențialitate și declarațiile de interese sunt publicate pe site-ul 
AESA. Grupurile științifice pot include experți ad hoc în cadrul unor grupuri de lucru de 
experți care contribuie la munca de pregătire a grupurilor și fac obiectul acelorași regulamente 
interne ca membrii grupurilor.

Membrii grupurilor științifice și experții ad hoc sunt obligați să completeze o declarație anuală 
de interese în care să menționeze posibilele interese care ar putea influența munca grupului. 
Aceste declarații sunt publicate pe site-ul AESA. În mod similar, sunt publicate și declarațiile 
de interese ale membrilor grupului de lucru. În plus, la fiecare întrunire, experților li se 
solicită să declare orice interes care ar putea constitui un conflict de interese în raport cu 
ordinea de zi a întrunirii. Acest lucru se raportează în procesul-verbal al ședinței, care este la 
rândul său publicat pe site. Întrucât toți oamenii de știință implicați în Comitetul științific și 
Grupurile științifice au diverse interese în legătură cu domeniul lor de lucru, este necesar să se 
facă diferențierea între interese și conflict de interese.

Grupul OMG al AESA evaluează studiile trimise de solicitanți. Evaluarea privind riscul 
ecologic se efectuează conform criteriilor minuțios stabilite de principiile enumerate în 
anexa II la Directiva 2001/18/CE. Tipurile de studii care trebuie trimise sunt definite pe baza 
dispozițiilor Directivei 2001/18/CE și ale Regulamentului 1829/2003 care impun furnizarea 
unei serii complete de informații1 în conformitate cu documentele de orientare publicate ale 
AESA pentru evaluarea riscurilor presupuse de OMG. În contextul evaluării sale, Autoritatea 
are dreptul să solicite date suplimentare și poate cere întotdeauna ajutorul unui organism de 
evaluare a alimentelor dintr-un stat membru. Mai mult, Grupul OMG al AESA verifică 
întotdeauna calitatea testelor care, în principiu, trebuie să fie efectuate de laboratoare 
acreditate care respectă protocoalele referitoare la o bună practică de laborator și utilizează 
standardele OCDE recunoscute internațional. În acest context, durata studiilor necesare pentru 
evaluarea siguranței unui produs este stabilită pentru fiecare caz în parte.

De asemenea, trebuie menționat faptul că evaluarea de către AESA a studiilor trimise de 
solicitanți reflectă practicile normale de evaluare a riscului pentru dosarele de autorizare. 
Acesta nu este doar cazul altor domenii acoperite de AESA, ci reprezintă practica agențiilor 
responsabile de evaluarea dosarelor de autorizare din alte domenii, cum ar fi Agenția 
Europeană pentru Medicamente (EMEA) și reflectă, de asemenea, situația de pe plan 
                                                                                                                                                  
Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, JO 31, 1.2.2002.
1 A se vedea anexa III la Directiva 2001/18/CE în care se subliniază informațiile necesare în 
cadrul notificării.
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internațional. În plus, trebuie recunoscut faptul că avizele AESA privind OMG nu se limitează 
la datele furnizate, cum ar fi dosarele solicitanților, ci ia în considerare și studiile efectuate de 
cercetători independenți și publicate în revistele științifice din acest domeniu. Acestea sunt 
identificate în mod sistematic și trecute ca referință în fiecare aviz științific.

Rezultatele evaluării AESA, alături de alți factori relevanți, sunt luate în considerare în
decizia ulterioară privind gestionarea riscurilor, propusă de Comisie și inclusă într-o 
procedură de reglementare care asigură cooperarea strânsă dintre Comisie și statele membre.

Trebuie subliniat faptul că aceste măsuri sunt luate în condiții de transparență deplină și 
implică participarea activă nu doar a autorității naționale competente a statelor membre1, ci și 
a publicului în general. Atât Directiva 2001/18/CE, cât și Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 
prevăd accesul public la informațiile și datele primite pe parcursul procesului de autorizare și 
oferă publicului posibilitatea de a înainta comentarii Comisiei în urma evaluării riscurilor și 
înainte de adoptarea deciziei de autorizare.

În concluzie, Comisia consideră protejarea sănătății umane și animale și protecția mediului 
înconjurător drept priorități și se angajează să autorizeze semințele, alimentele și furajele 
modificate genetic numai în cazul în care acestea nu dăunează sănătății umane, animale sau 
mediului înconjurător. În acest context, Comisia este încrezătoare în munca desfășurată de 
AESA, părere împărtășită chiar recent de marea majoritate a statelor membre și de
Parlamentul European. Comisia va continua să își îndeplinească responsabilitățile în ceea ce 
privește implementarea acestei structuri, care este probabil cea mai strictă din lume și pe care 
o monitorizăm permanent în vederea aducerii unor posibile îmbunătățiri.

                                               
1 A se vedea articolele 6 alineatul (4) și 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.


