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Ref.: Petiţia nr. 0813/2008, adresată de John Brian, de cetăţenie britanică, privind 
presupusele încălcări ale principiilor generale care reglementează activitatea 
Agenţiei Europene pentru Siguranţă Alimentară (AESA) în legătură cu 
examinarea cererilor privind alimentele modificate genetic

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că, în desfăşurarea activităţii sale, Agenţia Europeană pentru Siguranţă 
Alimentară (AESA) nu ar fi reuşit să apere interesele cetăţenilor europeni, să garanteze 
protecţia consumatorilor şi să ofere consultanţă ştiinţifică independentă. Petiţionarul susţine 
că în examinarea cererilor de autorizare a alimentelor sau furajelor modificate genetic, AESA
îşi întemeiază decizia pe informaţiile furnizate de solicitanţi, care sunt, în opinia sa, selective 
şi părtinitoare. De asemenea, petiţionarul critică modul lipsit de transparenţă în care evaluează 
AESA cererile şi consideră că datele conţinute în aceste solicitări ar trebui să fie supuse unei 
analize publice. Petiţionarul solicită Parlamentului European să asigure aplicarea de către 
AESA a celor mai înalte standarde etice şi ştiinţifice în Grupul pentru organismele modificate 
genetic şi în examinarea cererilor de autorizare a organismelor modificate genetic.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (AESA), înfiinţată prin Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002, este un organism ştiinţific, independent de instituţiile Uniunii1, având ca 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
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misiune principală oferirea de consultanţă ştiinţifică pentru legislaţia şi politicile Comunităţii 
în toate domeniile care au un impact direct sau indirect asupra siguranţei alimentare şi a
furajelor.

Regulamentul de înfiinţare a AESA prevede existenţa unui comitet ştiinţific şi a zece grupuri 
ştiinţifice care sunt însărcinate să ofere avize ştiinţifice în diversele domenii specializate care 
ţin de sfera de competenţă a AESA, unul dintre aceste grupuri fiind Grupul pentru 
organismele modificate genetic (OMG). Membrii acestora sunt experţi independenţi, 
identificaţi în urma unei invitaţii publice de exprimare a interesului şi desemnaţi de Consiliul 
de Administraţie al AESA. Regulamentele interne şi orientările privind declaraţiile de 
interese, înfiinţarea comitetului ştiinţific şi a grupurilor şi implementarea măsurilor privind 
cerinţele de transparenţă şi confidenţialitate şi declaraţiile de interese sunt publicate pe site-ul 
AESA. Grupurile ştiinţifice pot include experţi ad-hoc în cadrul unor grupuri de lucru de 
experţi care contribuie la munca de pregătire a grupurilor şi fac obiectul aceloraşi regulamente 
interne ca membrii grupurilor.

Membrii grupurilor ştiinţifice şi experţii ad-hoc sunt obligaţi să completeze o declaraţie 
anuală de interese în care să menţioneze posibilele interese care ar putea influenţa munca 
grupului. Aceste declaraţii sunt publicate pe site-ul AESA. În mod similar, sunt publicate şi 
declaraţiile de interese ale membrilor grupului de lucru. În plus, la fiecare întrunire, experţilor 
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 şedinţei, care este la 
rândul său publicat pe site. Întrucât toţi oamenii de ştiinţă implicaţi în Comitetul ştiinţific şi 
Grupurile ştiinţifice au diverse interese în legătură cu domeniul lor de lucru, este necesar să se 
facă diferenţierea între interese şi conflict de interese.

Grupul OMG al AESA evaluează studiile trimise de solicitanţi. Evaluarea riscului ecologic se 
efectuează conform criteriilor minuţios stabilite de principiile enumerate în anexa II la 
Directiva 2001/18/CE. Tipurile de studii care trebuie trimise sunt definite pe baza dispoziţiilor 
Directivei 2001/18/CE şi ale Regulamentului 1829/2003 care impun furnizarea unei serii 
complete de informaţii1 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 şi 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 şi utilizează 
standardele OCDE recunoscute internaţional. În acest context, durata studiilor necesare pentru 
evaluarea siguranţei unui produs este stabilită pentru fiecare caz în parte.

De asemenea, trebuie menţionat faptul că evaluarea de către AESA a studiilor trimise de 
solicitanţi reflectă practicile normale de evaluare a riscului pentru dosarele de autorizare. 
Acesta nu este doar cazul altor domenii acoperite de AESA, ci reprezintă practica agenţiilor 
responsabile de evaluare a dosarelor de autorizare din alte domenii, cum ar fi Agenţia 
Europeană pentru Medicamente (EMEA) şi reflectă, de asemenea, situaţia de pe plan 

                                                                                                                                                  
principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, JO L 31, 1.2.2002.
1 A se vedea anexa III la Directiva 2001/18/CE în care se subliniază informaţiile necesare în cadrul notificării.
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internaţional. În plus, trebuie recunoscut faptul că avizele AESA privind OMG nu se limitează 
la datele furnizate, cum ar fi dosarele solicitanţilor, ci ia în considerare şi studiile efectuate de 
cercetători independenţi şi publicate în revistele ştiinţifice din acest domeniu. Acestea sunt 
identificate în mod sistematic şi trecute ca referinţă în fiecare aviz ştiinţific.

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

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

În concluzie, Comisia consideră protejarea sănătăţii umane şi animale şi protecţia mediului 
înconjurător drept priorităţi de vârf şi se angajează să autorizeze seminţele, alimentele şi 
furajele modificate genetic numai în cazul în care acestea nu dăunează sănătăţii umane, 
animale sau mediului înconjurător. În acest context, Comisia este încrezătoare în munca 
desfăşurată de AESA, părere împărtăşită chiar recent de marea majoritate a statelor membre şi 
de Parlamentul European. Comisia va continua să îşi îndeplinească responsabilităţile în ceea 
ce priveşte implementarea acestei structuri, care este probabil cea mai strictă din lume şi pe 
care o monitorizăm permanent în vederea aducerii unor posibile îmbunătăţiri.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiţia
Petiţionarul încearcă să pună la îndoială activităţile Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentară (AESA), în special în ceea ce priveşte organismele modificate genetic (OMG). 

Observaţiile Comisiei
Comisia consideră protecţia sănătăţii şi a mediului o prioritate de vârf şi se angajează să 
asigure că seminţele, produsele alimentare şi furajele modificate genetic sunt autorizate numai 
în cazul în care nu sunt susceptibile de a avea efecte adverse asupra sănătăţii umane, sănătăţii 
animale sau asupra mediului. 
Pentru a îndeplini acest obiectiv, UE a instituit un cadru legislativ strict privind organismele 
modificate genetic. Această legislaţie, în special Regulamentul (CE) nr. 1829/20032 şi 
Directiva 2001/18/CE3 a Parlamentului European şi a Consiliului, prevăd siguranţa 
                                               
1 A se vedea articolele 6 alineatul (4) şi 18 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003.
2 Regulamentul (CE) nr. 182/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
produsele alimentare şi furajele modificate genetic, JO L 268, 18.10.2003.
3 Directiva 2001/18/CE Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea 
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi de abrogare a Directivei 90/220/CEE a
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produsului ca o primă condiţie pentru introducerea sa pe piaţă. Mai exact, orice organism 
modificat genetic, înainte de a fi introdus pe piaţă în cadrul Comunităţii, trebuie să se supună 
unei evaluări de siguranţă a standardelor ridicate.
Această evaluare a riscului este efectuată de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa 
Alimentară (AESA), o agenţie ştiinţifică, independentă de Comisie şi instituită prin 
Regulamentul (CE) nr. 178/20021 al Parlamentului European şi al Consiliului. Un grup 
ştiinţific specific pentru OMG al AESA, un organism compus din oameni de ştiinţă renumiţi, 
aleşi pentru competenţa lor în domeniile relevante, este responsabil pentru evaluare. Grupul 
ştiinţific este asistat de experţi ad-hoc, iar activitatea sa se bazează pe metode agreate la nivel 
internaţional. 

În ceea ce priveşte baza acestei evaluări a riscurilor, legislaţia privind OMG a UE, Directiva 
2001/18/CE şi Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului 
prevăd în mod clar că solicitanţii sunt obligaţi să furnizeze studii, inclusiv studii independente 
şi vizate de experţi, pentru a demonstra că OMG-urile nu au efecte negative asupra sănătăţii 
umane, animale sau asupra mediului. Anexa II la directivă instituie principii foarte detaliate 
pentru efectuarea evaluării riscului ecologic2, în timp ce anexa III prevede o listă detaliată a 
informaţiilor care sunt solicitate pentru orice notificare.
Aceste cerinţe sunt extinse în continuare în documentul orientativ detaliat al AESA privind 
organismele modificate genetic pentru evaluarea riscului în cazul plantelor şi al derivatelor 
din produsele alimentare şi furajele modificate genetic. Metodele de testare folosite trebuie să 
fie pe deplin justificate sau să fie cele descrise de OCDE sau de către Comisia Europeană, iar 
studiile trebuie să fie efectuate în conformitate cu principiile de bună practică de laborator 
(BPL). Petiţionarul nu afirmă că sistemul este greşit, ci că unele metode ştiinţifice prezentate 
de către solicitant sunt greşite. În acest context, merită menţionat faptul că Comisia este în 
curs de finalizare a unei propuneri de regulament care va preciza în continuare cerinţele 
pentru cererile depuse în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 şi în special, 
cerinţele privind informaţiile care trebuie furnizate cu privire la evaluarea siguranţei 
produselor alimentare şi a furajelor. Această propunere se bazează pe o actualizare a 
orientărilor AESA menţionate mai sus, precum şi pe discuţiile intense care au avut loc cu 
statele membre. Părţile interesate au fost, de asemenea, consultate. În conformitate cu 
dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, AESA a fost de curând consultată cu privire 
la rezultatul acestui proces, iar poziţia AESA este publicată pe site-ul său web.

Procedura de luare a deciziei, după cum a fost prevăzută atât în Directiva 2001/18/CE, cât şi 
în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, prevede acces public extins la informaţiile şi datele 
primite în timpul procesului de autorizare şi oferă publicului posibilitatea de a face comentarii 
referitoare la solicitare, în lumina evaluării riscului şi anterior adoptării deciziei de autorizare. 
Înainte de a depune o propunere de autorizare, Comisia ia în considerare aceste comentarii ale 
publicului. Comentariile din partea publicului se pot referi nu numai la aspectele strict 
ştiinţifice legate de produs, dar şi la alţi factori relevanţi, inclusiv unele dintre considerentele 
menţionate în petiţie. Toate aceste informaţii sunt disponibile pe site-urile web ale Direcţiei 

                                                                                                                                                  
Consiliului, JO L 106, 17.4.2001

1 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentelor, JO L 31, 1.2.2002.

2 Completat prin Decizia 2002/623/CE.



CM\824545RO.doc 5/8 PE423.665v03-00

RO

Generale Sănătate şi Consumatori şi Direcţiei Generale Mediu. 
Dezvăluirea publică a dosarelor privind OMG se supune dispoziţiilor referitoare la 
confidenţialitate şi protecţia datelor din legislaţia menţionată mai sus. Evaluarea caracterului 
confidenţial al dosarului este efectuată de către Comisie, prin intermediul unei decizii ad-hoc, 
pe baza legislaţiei menţionate, iar AESA trebuie să respecte decizia Comisiei.
Procedura nu blochează cercetarea independentă, după cum se poate observa din documentele 
comune considerabile citate de AESA în avizele sale privind OMG-urile. Nici Comisia 
Europeană, nici AESA nu au vreo influenţă asupra modului de atribuire a contractelor de către 
companii pentru efectuarea cercetării independente, o situaţie similară celei din alte domenii 
în care s-au făcut încercări.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 12 iulie 2010.

„În recenta sa scrisoare, petiţionarul îşi exprimă dezamăgirea şi nemulţumirea faţă de 
observaţiile formulate până în prezent de Comisie cu privire la petiţia sa şi identifică 9 motive 
precise de îngrijorare.

Comisia doreşte, în primul rând, să-şi reitereze opinia potrivit căreia protecţia sănătăţii şi a 
mediului constituie o prioritate absolută şi se angajează să garanteze că seminţele, produsele 
alimentare şi furajele modificate genetic sunt autorizate doar în cazul în care nu există riscul 
apariţiei unor efecte nedorite asupra sănătăţii umane, a sănătăţii animale sau a mediului. În 
continuare, Comisia oferă informaţii complementare răspunsurilor oferite anterior în cadrul 
acestei petiţii.
Punctele 1, 2, 3, 6, 7:  Comisia susţine că evaluarea siguranţei OMG-urilor se efectuează în 
conformitate cu cele mai înalte standarde. Acest aspect este evident în special atunci când 
cerinţele care trebuie îndeplinite de evaluările siguranţei OMG-urilor sunt dezbătute în cadrul 
unor foruri internaţionale, precum Codex Alimentarius în materie de siguranţă alimentară. 
Contrar afirmaţiilor susţinute de petiţie, evaluarea posibilelor efecte cronice sau pe termen 
lung face parte din evaluarea riscurilor produselor alimentare şi ale furajelor modificate 
genetic, menţionată în special la punctul 3 de la capitolul IV din actualele orientări ale 
AESA1. 

Una dintre acţiunile pe care Comisia s-a decis să le întreprindă în aprilie 2006 în vederea 
îmbunătăţirii procedurilor de autorizare constă în elaborarea unui regulament al Comisiei 
privind autorizarea produselor alimentare şi a furajelor modificate genetic. În acest scop, 
Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (AESA) i s-a adresat solicitarea de a-şi 
actualiza actualul document orientativ, pe baza căruia va fi redactat actul juridic referitor la 
evaluarea produselor alimentare şi a furajelor modificate genetic şi care va fi utilizat, mai 
exact, pentru a specifica standardele şi protocoalele care ar trebui utilizate de către solicitanţi 
pentru a efectua studii ştiinţifice, a îmbunătăţi structura, a defini obiective şi a formula 
concluzii clare la fiecare etapă a evaluării siguranţei. 

Transparenţa acestui proces a fost asigurată prin intermediul consultărilor publice purtate de 
AESA pe durata revizuirii documentului său orientativ, şi al consultării, de către Direcţia 
Generală Sănătate şi Protecţia Consumatorului din cadrul Comisiei, a Grupului consultativ 
                                               
1 http://www.AESA.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf
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pentru lanţul alimentar şi sănătatea animalelor şi a plantelor, creat de Comisia Europeană, care 
reuneşte principalele părţi interesate, inclusiv agricultorii, industria alimentară, comercianţii
cu amănuntul, organizaţiile de consumatori şi alţi protagonişti care încearcă să obţină 
informaţii cu privire la politica privind siguranţa alimentară.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/20021 de instituire a AESA, misiunea 
Autorităţii constă în a acorda Comisiei asistenţă ştiinţifică şi tehnică. Prin urmare, este normal 
ca AESA să acorde asistenţă şi expertiză ştiinţifică atunci când Comisia elaborează acte 
juridice privind diverse domenii ale siguranţei alimentare, inclusiv OMG-urile. În cadrul unei 
observaţii finale, Comisia subliniază că AESA este un organ independent. 

Propunerea de regulament al Comisiei, notificată în ianuarie 2010 în cadrul acordurilor 
privind „măsurile sanitare şi fitosanitare” (SPS) (referinţa G/SPS/N/EEC/369) şi „obstacolele 
tehnice în calea schimburilor comerciale din cadrul pieței interne” (referinţa 
G/TBT/N/EEC/304), se bazează pe această revizuire efectuată de AESA, precum şi pe 
dezbaterile intense purtate cu acordul statelor membre în cadrul Comitetului permanent pentru 
lanțul alimentar și sănătatea animală.  Deşi dezbaterile din cadrul acestui comitet sunt încă în 
desfăşurare, propunerea de regulament al Comisiei ar putea fi prezentată în curând în vederea 
obţinerii unui aviz, ca primă etapă a adoptării prin intermediul procedurii de comitologie.

AESA poartă întreaga răspundere pentru desemnarea membrilor grupului de experţi, la care 
Comisia nu ia parte.   Procedurile aplicate sunt stricte, astfel încât să asigure independenţa şi 
să evite conflictele de interese. Aceleaşi dispoziţii se aplică şi personalului ştiinţific al AESA.

Punctul 4. Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind produsele alimentare și furajele modificate genetic2 prevede că solicitanţii sunt 
obligaţi să furnizeze studii, inclusiv studii independente vizate de experţi externi,  în cazul în 
care acestea sunt disponibile, pentru a demonstra că OMG-urile nu au efecte negative asupra 
sănătăţii umane, animale sau asupra mediului. În plus, în conformitate cu documentul 
orientativ al AESA şi cu propunerea de regulament, metodele de testare folosite trebuie să fie 
pe deplin justificate sau să corespundă celor descrise de OCDE sau de Comisia Europeană, iar 
studiile trebuie să fie efectuate în conformitate cu principiile de bună practică de laborator 
(BPL).

Punctul 5. Avizele AESA evidenţiază raţionamentul urmat pe baza caracterizării OMG-urilor, 
a diverselor teste efectuate şi a concluziilor formulate cu privire la siguranţă. În anumite 
cazuri, a fost necesară utilizarea de proteine de substituţie în cadrul testelor toxicologice, 
deoarece nu s-au putut obţine suficiente cantităţi de proteine produse pe bază de plante. În 
aceste împrejurări, AESA verifică, de asemenea, dacă proteina de substituţie este acceptabilă 
în vederea evaluării siguranţei (mai precis, în cazul în care proteina nu este identică, dacă 
diferenţele dintre proteina de substituţie şi proteina de origine vegetală sunt semnificative din 
punctul de vedere al siguranţei).

Punctul 8. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, este de competenţa Comisiei 
să decidă  care dintre informaţiile care fac obiectul unei cereri de tratament confidenţial 

                                               
1 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
2 JO L 268, 18.10.2003, p. 268.
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adresate de solicitanţi va beneficia efectiv de acest statut. Comisia nu a primit încă nicio 
reclamaţie oficială cu privire la deciziile sale în materie de confidenţialitate a informaţiilor. În 
realitate, informaţiile cu acces limitat sunt considerate confidenţiale, iar rezultatele analizelor 
compoziţionale sau ale studiilor toxicologice nu obţin, de exemplu, niciodată statutul de 
informaţii confidenţiale.

În calitatea sa de agenţie independentă, AESA poartă întreaga răspundere pentru deciziile 
referitoare la organizarea accesului la documente. Gestionarea accesului prin acordarea unei 
parole pe o perioadă limitată se justifică din motive de securitate şi este compatibilă cu 
cerinţele legislaţiei în materie.  Trebuie subliniat faptul că această modalitate de organizare 
permite publicului să recupereze informaţiile şi să le consulte ulterior pe durată nelimitată.

Punctul 9. Comisia reaminteşte că nici Comisia Europeană, nici AESA nu influenţează modul 
de atribuire a contractelor de către companii pentru efectuarea cercetării independente, această 
situaţie fiind similară celei din alte domenii de activitate. Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele alimentare şi furajele 
modificate genetic stabileşte cerinţele care trebuie îndeplinite în vederea obţinerii autorizaţiei.

Acest subiect a fost, de asemenea, abordat în cadrul Parlamentului European prin intermediul 
întrebării cu solicitare de răspuns scris E-1672/09. Din răspunsul complementar oferit de 
Comisie la 10 septembrie 2009 extragem pasajul următor, care este pertinent:

În UE, protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice este reglementată de Directiva 
98/44/CE1. Ca şi în cazul celorlalte sectoare ale tehnologiei, invenţiile biotehnologice noi care 
presupun o activitate de inovare şi au aplicabilitate industrială sunt brevetabile.    Acest 
principiu se aplică, de asemenea, produselor compuse din material biologic sau care conţin un 
astfel de material şi procedeelor prin care se produce, se prelucrează sau se foloseşte material 
biologic2. Prin urmare, în cazul în care materialul modificat genetic al unei plante este 
brevetat, titularul brevetului poate restricţiona utilizarea materialului genetic brevetat în 
temeiul drepturilor specifice care îi sunt conferite de brevet.  

În sectorul biotehnologiei, ca şi în alte domenii, se încheie acorduri contractuale cu 
cercetătorii (denumite în general „acorduri privind transferul de material”) pentru realizarea 
activităţii de cercetare, asigurându-se totodată protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. 
În numeroase cazuri, aceste acorduri, care pot varia în funcţie de societatea şi de domeniul în 
cauză, sunt redactate şi negociate de la caz la caz. Comisia nu a primit nicio reclamaţie din 
partea cercetătorilor sau a oricăror alte părţi interesate din Uniunea Europeană cu privire la 
legalitatea acestor acorduri. Proiectele ce cercetare privind studiile de evaluare a riscurilor şi 
alte cercetări ştiinţifice legate de OMG-uri au fost finanţate în cadrul programelor-cadru ale 
UE, iar o selecţie a rezultatelor acestor cercetări se află la dispoziţia publicului la adresa on 
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/. Pot fi consultate informaţii mai detaliate cu 
privire la aceste proiecte şi la altele la adresa http://cordis.europa.eu/home_en.html.

                                               
1 Directiva 98/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecţia juridică a 
invenţiilor biotehnologice, JO L 213, 30.7.1998.
2 Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/44/CEE.
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În conformitate cu legislaţia Uniunii privind autorizarea OMG-urilor1, evaluarea riscurilor 
ecologice este efectuată de către notificator şi, ulterior, de către autorităţile competente şi 
AESA. Această evaluare se bazează pe datele specifice necesare în temeiul anexei III la 
Directiva 2001/18/CE, care trebuie colectate şi prezentate de către notificator. Autorităţile 
competente şi AESA evaluează aceste date, precum şi orice alte date pertinente care le sunt 
aduse la cunoştinţă, în conformitate cu principiile stabilite de anexa II la această directivă. 
Evaluarea se efectuează pe baza literaturii şi a studiilor ştiinţifice disponibile, indiferent de 
sursa de finanţare a acestora sau de identitatea celor care le-au comandat. Legislaţia privind 
OMG-urile nu impune nicio diferenţiere între studii „independente” şi „lipsite de 
independenţă”. Aceste proceduri şi principii se aplică, de asemenea, pentru evaluarea liniilor 
de porumb Bt11 şi 1507, precum şi pentru autorizarea oricăror alte OMG-uri. 

În general, sistemul de protecţie comunitară a soiurilor de plante (SPCSP), care prevede 
acordarea de drepturi de proprietate industrială valabile pe întregul teritoriu al Uniunii, 
stabileşte limite ale efectelor acestor drepturi de exploatare. Mai exact, deşi titularul poate 
dispune în mod liber de soiurile sale de plante în scopuri comerciale, drepturile acordate 
titularului în temeiul protecţiei comunitare a soiurilor de plante nu se extind la actele cu titlu 
privat şi fără scop comercial, la actele cu scop experimental şi nici la actele realizate cu scopul 
de a crea, a descoperi sau a dezvolta alte soiuri2. În plus, SPCSP prevede posibilitatea 
acordării de autorizaţii de exploatare obligatorii în anumite împrejurări, pe motive de interes 
public, cum ar fi promovarea cercetării ştiinţifice (de exemplu, menţinerea stimulentelor 
pentru selectarea constantă a unor soiuri ameliorate)3. Prin urmare, astfel cum se menţionează 
mai sus, activitatea de cercetare din domeniul plantelor modificate genetic poate fi supusă 
restricţiilor care decurg din eventualul brevet asupra materialului genetic brevetat şi 
restricţiilor asupra utilizării sale care pot fi impuse de către titularul brevetului. Mai mult 
decât atât, restricţiile impuse activităţii de cercetare pot să nu depindă de sistemul de drepturi 
de proprietate intelectuală, ci de dispoziţiile acordurilor care au fost semnate în mod voluntar 
de către cercetători. 

Comisia va continua să studieze această chestiune şi să colecteze toate informaţiile pertinente 
în legătură cu accesul la cercetare în sectorul biotehnologiei.”

Evaluarea Directivei 2001/18, care va face obiectul unui raport final ce urmează să fie 
publicat în cursul verii, va oferi informaţii în această privinţă. 

                                               
1 Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea 
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic, JO 
L 268, 18.10.2003.
2 Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de
protecţie comunitară a soiurilor de plante , JO L 227, 1.9.1994.
3  Articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de 
protecţie comunitară a soiurilor de plante , JO L 227, 1.9.1994.


