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2.9.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0305/2010, adresată de Carola Twardella, de cetăţenie germană, 
privind recomandarea sa pentru ca Parlamentul să revizuiască decizia de a 
autoriza plantarea pe scară largă de cartofi modificaţi genetic de către BASF 
şi vânzarea de porumb modificat genetic de către Monsanto

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara solicită Parlamentului să reexamineze decizia de a autoriza soiuri de cartofi şi 
porumb modificate genetic, citând prevederea „fără rezerve” în ceea ce priveşte utilizarea 
organismelor modificate genetic (OMG-uri), în general.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Un prim aspect al petiţiei se referă la autorizarea legată de cultivarea cartofului Amflora.
În vederea informării publicului cu privire la principalele aspecte legate de autorizarea 
cartofului Amflora, la 2 martie, Comisia a publicat un document intitulat „Întrebări şi 
răspunsuri privind organismele modificate genetic (OMG-uri)”1. În cadrul acestui document, 
Comisia îşi justifică decizia după cum urmează:
„Avizul favorabil al Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (AESA) privind 
                                               
1 MEMO/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&ag
ed=0&language=DE&guiLanguage=fr
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cultivarea acestui cartof cu amidon a fost emis în februarie 2006. Acest aviz a confirmat 
avizul favorabil al Suediei din 2004. Începând cu acel moment, Comisia a analizat situaţia cu 
foarte mare atenţie şi în mod serios. În special, Comisia a decis, în cursul reuniunii colegiului 
său din 8 mai 2008 să solicite AESA un nou aviz. Obiectivul era de a obţine un nou aviz din 
partea unui organism cu autoritate privind genele marker de rezistenţă la antibiotice (ARM). 
De asemenea, Colegiul a precizat că în cazul unui nou aviz pozitiv al AESA, ar trebui să se 
adopte decizii în mod corespunzător.
La 11 iunie 2009, AESA, în colaborare cu oamenii de ştiinţă de la EMEA şi ECDC, a emis un 
nou aviz pozitiv. La momentul la care s-a finalizat avizul, Comisia se afla deja în perioada de 
tranziţie provocată de întârzierea punerii în aplicare a Tratatului de la Lisabona. Prin urmare, 
s-a decis că ar fi mai potrivit să se continue această autorizare, atunci când activitățile 
obişnuite vor fi reluate în cadrul noului colegiu.
Având în vedere controlul ridicat care a fost dedicat acestui dosar, precum și faptul că în 
prezent nu există nicio problemă ştiinţifică nouă care să necesite o evaluare suplimentară, şi 
având în vedere avizele ştiinţifice repetate, în prezent este oportun să se continue cu această 
autorizare. De asemenea, acest lucru este în conformitate cu principiul inovării responsabile.”

Autorizaţia de a cultiva cartofi Amflora (Decizia 2010/135/UE) prevede continuarea 
gestionării riscului şi luarea de măsuri de monitorizare pentru a asigura că potenţialele efecte 
adverse asupra mediului sunt abordate şi monitorizate îndeaproape. 
În contextul acestei petiţii, merită de asemenea menţionat faptul că Comisia a avut deja 
posibilitatea de a informa Parlamentul cu privire la numeroasele aspecte ale acestor autorizări, 
bazându-se pe mai multe întrebări parlamentare (a se vedea în special răspunsurile oferite la 
întrebările cu solicitare de răspuns scris 1956/10 şi 2754/10).
Un al doilea aspect al petiţiei privește soiurile de porumb modificat genetic de la Monsanto.

Este util să se clarifice faptul că, spre deosebire de informaţiile deduse din petiţie, singura 
specie de porumb modificat genetic care este în prezent cultivată în scopuri comerciale în UE 
este porumbul modificat genetic „MON 810”. Modificarea genetică a acestuia are ca scop 
protejarea împotriva sfredelitorului european al tulpinilor şi nu este legată de rezistenţa la 
erbicidul Round Up.
Acesta a fost autorizat în anul 1998, iar în prezent există mai mult de 150 de specii diferite din 
această familie a porumbului modificat genetic care sunt înscrise în catalogul comun de soiuri 
al UE. Aceste soiuri sunt înregistrate de diferite întreprinderi producătoare de seminţe. Aceste 
informaţii arată că întreprinderile producătoare de seminţe introduc modificarea genetică prin 
intermediul înmulţirii convenţionale în cazul diferitelor soiuri care sunt adaptate la condiţiile 
agronomice diferite din regiunile în care sunt cultivate.
În anul 2009, porumbul MON810 a fost cultivat în 5 state membre: Spania, Republica Cehă, 
România, Portugalia şi Slovacia. Spania cultivă aproximativ 80 % din totalul terenului UE 
utilizat pentru cultivarea MON810 (aproximativ 100 000 ha). Pe de altă parte, 6 state membre 
(Austria, Ungaria, Franţa, Grecia, Germania şi Luxemburg) adoptă măsuri de protecţie şi 
interzic cultivarea pe teritoriile lor a porumbului modificat genetic MON810.
Procedura de reînnoire a autorizării UE este în curs de desfăşurare. În august 2009, AESA a 
adoptat un aviz favorabil, iar Comisia ia în considerare următorii paşi în conformitate cu 
procedura de comitologie.
Un al treilea aspect al petiţiei se referă la efectele negative pe care le poate avea cultivarea de 
organisme modificate genetic asupra producţiei convenţionale sau organice.
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Nevoia de a garanta posibilitatea consumatorilor şi producătorilor de a alege între producţia 
modificată genetic și producția convenţională sau ecologică reprezintă un aspect cheie al 
politicii UE. Acest lucru a fost demonstrat recent prin adoptarea la 13 iulie 2010 a 
recomandării Comisiei privind orientările pentru dezvoltarea măsurilor de coexistenţă 
naţională pentru a preveni prezenţa nesupravegheată a organismelor modificate genetic în 
recoltele convenţionale şi ecologice2 .

Punctul 1.1 din prezenta recomandare prezintă punctul de vedere al Comisiei cu privire la 
această chestiune:

„Cultivarea organismelor modificate genetic în UE are implicaţii pentru organizarea 
producţiei agricole. Pe de o parte, posibilitatea prezenţei nesupravegheate a recoltelor 
modificate genetic şi a celor nemodificate genetic (convenţionale şi ecologice), ridică 
întrebarea referitoare la modul în care poate fi garantată posibilitatea de alegere a 
producătorului pentru diferite tipuri de producţie. În principiu, agricultorii ar trebui să aibă 
dreptul de a cultiva tipurile de recolte agricole pe care le aleg - fie că este vorba despre recolte 
modificate genetic, convenţionale sau ecologice. Această posibilitate ar trebui coroborată cu 
dorinţa unor agricultori şi operatori de a garanta că recoltele lor au cea mai mică prezenţă de 
organisme modificate genetic.
Pe de altă parte, problema este de asemenea legată de posibilitatea de alegere a 
consumatorului. Pentru a oferi consumatorilor europeni posibilitatea de a alege între 
produsele alimentare modificate genetic şi cele nemodificate genetic, nu ar trebui să existe 
doar un sistem de trasabilitate şi etichetare care funcţionează corect, ci și un sector agricol 
care să poată oferi diferite tipuri de produse. Capacitatea industriei alimentare de a oferi un 
grad ridicat de alegere din partea consumatorilor merge mână în mână cu capacitatea 
sectorului agricol de a menţine diferitele sisteme de producţie.

Prezenţa accidentală a OMG-urilor peste pragul de toleranţă prevăzut în legislaţia UE atrage 
după sine necesitatea ca o recoltă, care a fost destinată să fie una nemodificată genetic, să fie 
etichetată cu conţinut de OMG-uri.3. Acest lucru ar putea cauza pierderi ale veniturilor, ca 
urmare a unui preţ de piaţă mai mic a culturii modificate genetic sau a dificultăţilor de a o 
comercializa. În plus, ar putea fi suportate costuri suplimentare din partea fermierilor în cazul 
în care aceștia trebuie să adopte sisteme și măsuri de monitorizare pentru a minimiza adaosul 
de culturi modificate şi nemodificate genetic.
Cu toate acestea, pierderile potenţiale de venituri pentru producătorii de produse agricole 
specifice, cum ar fi produsele ecologice, nu se limitează neapărat la depăşirea pragului de 
etichetare stabilit în legislaţia UE la 0,9 %. În anumite cazuri şi în funcţie de cererea de pe 
piaţă şi de prevederile corespunzătoare din legislaţia naţională (de exemplu, unele state 
membre au dezvoltat standarde naţionale pentru diferitele tipuri de etichetare „fără modificări 
genetice”), prezenţa urmelor de organisme modificate genetic în anumite culturi alimentare –
chiar la un nivel mai mic de 0,9 % – poate provoca daune economice operatorilor care ar dori 
                                               
2 JO C 200, 22.07.2010, p. 1. 
3 În conformitate cu articolele 12 şi 24 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, obligaţia 
de etichetare nu se aplică produselor alimentare/furaje care conţin, constau sau sunt obținute 
din OMG-uri într-o proporţie de cel mult 0,9 % din:  (i) ingredientele alimentare luate în 
considerare în mod separat; sau (ii) produsele alimentare formate dintr-un singur ingredient; 
sau (iii) furaje și din fiecare component din care sunt formate, cu condiția ca această prezență 
să fie accidentală sau inevitabilă din punct de vedere tehnic.
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să le comercializeze ca neconţinând organisme modificate genetic.
În plus, amestecul de OMG-uri are implicaţii specifice pentru producătorii anumitor produse, 
cum ar fi agricultorii ecologici4, având de asemenea un impact asupra consumatorului final5. 
Întrucât o astfel de producţie este adesea mai costisitoare, ar putea fi necesare eforturi stricte 
de segregare pentru a evita prezenţa OMG-urilor în scopul garantării primei de preţ aferente. 
În plus, constrângerile la nivel local şi caracteristicile pot face ca aceste nevoi speciale de 
segregare să fie foarte dificile şi costisitoare pentru a putea fi îndeplinite în mod eficient în 
anumite zone geografice.

Prin urmare, este necesar să se recunoască că statele membre au nevoie de suficientă 
flexibilitate pentru a lua în considerare nevoile lor locale şi regionale speciale în ceea ce 
priveşte cultivarea OMG-urilor în vederea reducerii la minimum a prezenţei OMG-urilor în 
culturile ecologice, în cazul în care nivelurile suficiente de puritate nu pot fi obținute prin alte 
mijloace.
Concluzii
În primul rând, Comisia doreşte să reitereze faptul că aceasta consideră protecţia sănătăţii şi a 
mediului ca o prioritate de vârf şi se angajează să asigure că seminţele, produsele alimentare 
şi furajele modificate genetic (MG) sunt autorizate numai în urma unei evaluări extinse şi 
aprofundate a riscurilor care să permită să se concluzioneze că acestea nu pot avea efecte 
negative asupra sănătăţii umane, sănătăţii animale sau asupra mediului. De asemenea, 
legislaţia UE a stabilit cerinţele de monitorizare şi alte cerinţe de gestionare a riscurilor pentru 
a garanta că potenţialele efecte negative asupra sănătăţii şi mediului sunt identificate şi 
manipulate în mod corect după introducerea pe piaţă a unui OMG.

La 13 iulie 2010, Comisia a introdus o nouă abordare UE privind cultivarea OMG-urilor, prin 
intermediul unei propuneri legislative care îmbină sistemul de autorizare al UE bazat pe 
ştiinţă cu libertatea statelor membre de a decide cu privire la cultivarea de OMG-uri pe 
teritoriul lor. O parte semnificativă din această nouă abordare o reprezintă noua recomandare 
care recunoaşte nevoia de a permite consumatorilor şi producătorilor să aleagă între producția 
convenţională, cea ecologică şi producţia de organisme modificate genetic. 

Comisia urmărește să îmbunătăţească în continuare evaluarea şi monitorizarea cultivării 
OMG-urilor în lunile şi anii care urmează. Comisia va desfășura în curând activități, împreună 
cu statele membre, referitoare la modurile de îmbunătăţire a evaluării siguranței ecologice pe 
baza unor orientări revizuite ale AESA care ar trebui să fie publicate în noiembrie 2010. De 
asemenea, Comisia analizează modul în care va putea să continue consolidarea monitorizării 
ecologice după introducerea pe piaţă a culturilor de OMG-uri.

                                               
4 Potrivit articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind 
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, se interzice utilizarea OMG-urilor în 
producţia ecologică, inclusiv ca seminţe, alimente sau hrană pentru animale. Se urmărește 
[astfel] reducerea la minimum a prezenței OMG-urilor în produsele ecologice (a se vedea 
considerentul 10).

5 COM(2009) 153 – Raport al Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European 
privind coexistenţa între culturile modificate genetic, agricultura convenţională şi agricultura 
biologică. 


