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Ref.: Noile orientări referitoare la evaluarea riscurilor asupra sănătăţii legate de 
OMG

Unul din punctele majore ale dezbaterii cu privire la organismele modificate genetic (OMG) 
se referă la evaluarea riscurilor legate de acestea asupra sănătăţii şi mediului. În ceea ce 
priveşte evaluarea asupra sănătăţii, Directiva 2001/18/CE stipulează în special că efectele 
cronice, efectele pe termen lung, directe şi indirecte, precum şi efectele cumulative trebuie să 
fie evaluate. Întrucât aceste cerinţe de reglementare nu erau respectate de evaluările realizate 
de către EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară), Consiliul miniştrilor 
mediului a solicitat în unanimitate în decembrie 2008 o intensificare a evaluării riscurilor 
legate de OMG, solicitare repetată cu ocazia ultimului Consiliu din 14 octombrie 2010. 
Comisia a adoptat în 2010 o propunere menită să precizeze datele pe care întreprinderile 
trebuie să le furnizeze către EFSA pentru evaluarea efectelor asupra sănătăţii [Proiect de 
regulament al Comisiei privind normele de aplicare referitoare la cererile de autorizare a 
produselor alimentare şi a furajelor modificate genetic în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 641/2004 şi (CE) nr. 1981/2006]. Această propunere trebuie să fie adoptată prin 
procedura comitologiei înainte de sfârşitul anului.

O parte a comunităţii ştiinţifice şi mai multe state membre consideră că aceste noi orientări nu 
constituie o intensificare a evaluării, ci, dimpotrivă, o relaxare a cerinţelor actuale, considerate 
deja insuficiente.
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De exemplu, orientările revizuite propun să nu se solicite în mod sistematic studii alimentare 
efectuate pe şobolani. Studiile care au fost realizate până astăzi, adesea considerate ca fiind 
confidenţiale şi obţinute ca urmare a proceselor, indică totuşi efecte biologice semnificative 
din punct de vedere statistic asupra şobolanilor care au consumat OMG, deşi aceste studii au 
fost efectuate pe grupuri de şobolani prea mici faţă de grupurile de control utilizate şi sunt 
considerate prea scurte (90 de zile) pentru a obţine rezultate care să permită o evaluare a 
efectelor cronice ale OMG. OMG sunt plante care produc toxine insecticide sau care conţin 
reziduuri erbicide. Pesticidele fac obiectul evaluării timp de 2 ani, în timp ce OMG fac 
obiectul unei evaluări de numai 90 de zile.
Ştiind că milioane de animale vor consuma OMG, intenţionează Comisia să mărească 
numărul se şobolani studiaţi şi să prelungească durata studiilor la 24 de luni, aşa cum se 
întâmplă în cazul pesticidelor? De asemenea, intenţionează Comisia să dispună 
efectuarea unor teste de toxicologie a reproducerii, aplicate mai multor generaţii, în ceea 
ce priveşte OMG?

Acestor orientări le lipseşte, de asemenea, şi fiabilitatea statistică în ceea ce priveşte analizele 
de toxicitate. Ele nu abordează problema verificării puterii testelor statistice decât atunci când 
metoda de analiză toxicologică folosită arată existenţa unor rezultate fals pozitive şi nu 
solicită acest lucru pentru cele care ar putea fi suspectate că dau rezultate fals negative; 
procesarea datelor aberante nu este nici ea precizată.

Mai mult, se constată o relaxare generală a formulării, ceea ce face textul mai puţin 
constrângător în ceea ce priveşte solicitantul, şi o totală libertate de decizie lăsată companiei 
pentru definirea obiectivelor care trebuie atinse în materie de protecţie, definiţiei unei daune 
sau acceptabilităţii riscului, cu toate că aceste elemente ţin de o decizie a legiuitorului.

Aceste deficienţe şi relaxări preconizate de aceste orientări revizuite sunt în contradicţie cu 
concluziile Consiliului din 2008 care solicită o consolidare a expertizei şi sunt contrare 
cerinţelor Directivei 2001/18/CE. Ele nu ne permit să dispunem de rezultate a căror fiabilitate 
să nu poate fi pusă în discuţie. Nu este acceptabil ca acest text să fie adoptat în forma actuală, 
fără a fi făcut obiectul unei dezbateri vaste, în deplină transparenţă.

Poate Comisia să explice care este motivul pentru care consideră că aceste noi orientări 
răspund exigenţelor Consiliului şi în ce măsură constituie ele o intensificare a evaluării 
riscului asupra sănătăţii legat de OMG şi nu o relaxare a cerinţelor în ceea ce priveşte 
companiile care introduc pe piaţă OMG?

În vederea îndeplinirii cu succes a rolului său de gestionare a riscurilor, Comisia trebuie să se 
asigure că evaluarea acestora este corect efectuată. Ea trebuie în special să se asigure că 
incertitudinile ştiinţifice sunt recunoscute şi menţionate în avizele EFSA, aşa cum prevede 
Directiva 2001/18/CE. De ce Comisia nu a avut grijă să fie aplicate cerinţele Directivei 
2001/18/CE referitoare la evaluarea efectelor pe termen lung ale OMG? De ce Comisia 
nu a interpelat niciodată EFSA în legătură cu faptul că aceasta nu a identificat niciodată 
nicio incertitudine ştiinţifică (cu excepţia unui caz), care sunt totuşi numeroase în acest 
dosar? Care este concepţia Comisiei asupra rolului său de a gestiona riscurile şi de a 
aplica principiul precauţiei în dosarul OMG? În cele din urmă, ce propune Comisia 
pentru a garanta un proces de expertiză fiabil, imparţial, transparent şi fără conflicte de 
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interese în ceea ce priveşte OMG?


