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Ref.: Petiția nr. 0448/2011, adresată de Marie-Joëlle Chaillol, de cetățenie franceză, 
privind răspândirea organismelor modificate genetic 

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă îngrijorarea cu privire la răspândirea organismelor modificate genetic. 
Aceasta susține că organismele modificate genetic ar putea fi folosite pentru a introduce 
virusuri „tăcute” în genomul uman. Aceste virusuri ar putea fi ulterior activate prin 
intermediul unui semnal chimic. Astfel, întregi populații ar putea fi dominate. Petiționara 
susține că nu există nicio garanție că acest lucru nu se poate întâmpla. Aceasta consideră că 
utilizarea pesticidelor implică pericole majore. Întrucât companiile care produc aceste produse 
neagă în mod consecvent toxicitatea acestora, petiționara este serios îngrijorată cu privire la 
ce ar putea face aceste companii cu ajutorul organismelor modificate genetic pe care le și 
produc. Petiționara consideră că utilizarea nanoparticulelor implică același tip de pericole. 
Aceasta solicită oprirea cercetărilor și astfel a răspândirii organismelor modificate genetic, a 
pesticidelor și a nanoparticulelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Observațiile Comisiei privind petiția
OMG-uri
Seria de norme ale Uniunii Europene care reglementează cultivarea de OMG-uri și utilizarea 
produselor alimentare și a hranei pentru animale obținute din OMG-uri vizează să protejeze 
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sănătatea consumatorilor și mediul. Primul cadru juridic al UE a fost adoptat la începutul 
anilor ’90 și a fost consolidat prin adoptarea Directivei 2001/18/CE privind diseminarea 
deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și a Regulamentului (CE) 
nr. 1829/2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic. În temeiul acestui 
cadru de reglementare, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), formată 
din experți științifici independenți la nivel înalt, este responsabilă pentru evaluarea 
eventualelor riscuri ale OMG-urilor, luând în considerare evoluțiile științifice cele mai 
recente. Autorizarea OMG-urilor poate fi acordată numai în cazul în care evaluarea este 
pozitivă. În prezent, această procedură de autorizare este considerată a fi printre cele mai 
stricte și mai cuprinzătoare proceduri pentru solicitanții de autorizare a OMG-urilor din 
întreaga lume. 
De fapt, Comisia nu are cunoștință de cazuri în care au fost afectate sănătatea umană și 
animală de la introducerea OMG-urilor pe piața globală la jumătatea anilor ’90. 
Pe lângă activitățile sale de evaluare a siguranței și de autorizare a produselor modificate 
genetic, Comisia Europeană, prin programele sale cadru pentru cercetare, a finanțat peste 130 
de proiecte, începând cu anul 1982, vizând biosecuritatea generală a organismelor modificate 
genetic. Niciunul dintre aceste proiecte de cercetare, care au implicat peste 500 de grupuri de 
cercetare independente europene și internaționale, nu a concluzionat că OMG-urile sunt mai 
periculoase decât plantele convenționale sau cele ecologice. Rezultatele acestor proiecte de 
cercetare au fost publicate și sunt accesibile la următoarele adrese de internet: 
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ și
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf.

În conformitate cu progresele științifice, biosecuritatea OMG-urilor continuă să facă obiectul 
proiectelor de cercetare actuale și viitoare finanțate de UE.

Pe lângă faptul că vizează biosecuritatea OMG-urilor, alte proiecte finanțate în cadrul 
programelor-cadru pentru cercetare au contribuit, de asemenea, la sporirea cunoștințelor de 
bază cu privire la funcționarea sistemelor biologice care, în prezent, sunt utilizate pentru a 
răspunde provocărilor globale majore. De exemplu, aceste provocări includ lupta împotriva 
HIV, în privința căreia proiectul Pharma-Planta1 a înregistrat progrese semnificative care ar 
putea facilita prevenirea transmiterii bolii în viitor. 

Comercializarea și utilizarea pesticidelor pentru protecția plantelor în Uniune fac obiectul 
unei evaluări cuprinzătoare a riscurilor, care implică Autoritatea Europeană pentru Siguranța 
Alimentară (EFSA), și al unor proceduri de autorizare stricte. În trecut, cadrul juridic a fost 
stabilit de Directiva 91/414/CEE care prevedea faptul că aceste substanțe pot fi comercializate 
doar în cazul în care se demonstrează că utilizarea lor, inclusiv utilizarea reziduurilor de 
pesticide în lanțul alimentar, este sigură pentru sănătatea umană, sănătatea animală și mediu. 

Între timp, directiva respectivă a fost înlocuită de Regulamentul (UE) nr. 1107/2009 care 
conține cerințe sporite. De exemplu, acesta prevede că substanțele de interes deosebit, cum ar 
fi substanțele cancerigene, mutagene, substanțele perturbatoare ale sistemului endocrin și 
substanțele toxice pentru reproducere nu pot fi aprobate decât în cazul unei expuneri 
neglijabile pentru oameni. De asemenea, acesta stabilește un mecanism pentru înlocuirea 
pesticidelor cu grad mai mare de toxicitate cu alternative mai sigure (inclusiv alternative 
                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40
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nechimice).

Nanoparticulele

Nanoparticulele sunt definite, de obicei, ca particule cu dimensiuni cuprinse între 1 și 100 nm. 
Astfel, nanoparticulele apar în mod firesc în mediu, sunt efecte accidentale ale activităților 
umane sau sunt create în mod deliberat. Acestea acoperă o gamă imensă de produse, de la 
emulsii și substanțe naturale la produse farmaceutice extrem de complexe și de la ingrediente 
pentru vopsea, prezente pe piață de decenii, la materiale nou create în scopuri ecologice 
(remediere, economii de energie etc.).
De exemplu, nanotehnologia a permis diagnosticarea timpurie a bolilor cronice și a 
îmbunătățit dispozitivele de facilitare a auzului și a vederii, ceea ce poate îmbunătăți calitatea 
vieții persoanelor în vârstă. Proiectul NANOEAR a dezvoltat terapii pentru afecțiuni ale 
urechii interne, utilizând nanoparticule specifice, biodegradabile și trasabile, și a creat un 
sistem de eliberare treptată a medicamentelor, revoluționând tratamentele pentru afecțiunile 
urechii interne. În domeniul energiei, nanotehnologiile sunt utilizate pentru a crea baterii 
extrem de eficiente din punct de vedere energetic și celule de combustibil, precum și 
autovehicule ușoare care să permită înregistrarea unor progrese în direcția unui sistem de 
transport cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Politica urmărită în ultimii ani a vizat dezvoltarea nanotehnologiilor în condiții de siguranță și 
în mod responsabil. În acest sens, din 2004, aproximativ 40 de proiecte privind 
nanosecuritatea au fost finanțate, ceea ce reprezintă o investiție totală de 185 de milioane de 
euro (din care 130 de milioane de euro din bugetele PC6 și PC7). Până în prezent, nu există 
dovezi concludente că nanomaterialele, în general, sunt mai periculoase decât produsele 
existente. Totuși, cercetarea este necesară în continuare pentru a identifica dacă există 
nanomateriale potențial periculoase, nivelul de expunere a oamenilor și a mediului, precum și 
modul în care riscurile pot fi eliminate. Rezultatele științifice ale acestor proiecte sunt 
diseminate în mod deschis prin intermediul publicațiilor științifice și prin publicarea anuală a 
compendiului Grupului privind nanosecuritatea 
(http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-compendium.html).
Comisia Europeană urmărește o abordare de reglementare coerentă, care culminează cu 
revizuirea în curs a legislației existente care acoperă nanomaterialele. Comisia va comunica 
dacă aplicarea nanomaterialelor și modul de aplicare a acestora ar trebui adaptate la cele mai 
recente rezultatele științifice validate. 
Concluzie

În concluzie, cadrul juridic actual al UE de autorizare a OMG-urilor este considerat cel mai 
strict și mai cuprinzător din întreaga lume, alături de normele aplicabile și procedurile 
existente de evaluare a riscurilor OMG-urilor. Cercetarea în domeniul biosecurității finanțată 
de UE în ultimii 25 de ani nu a indicat că OMG-urile sunt mai periculoase decât culturile 
convenționale sau ecologice. În final, un număr mic de exemple notabile ilustrează beneficiile 
remarcabile pe care OMG-urile le-ar putea aduce în anumite circumstanțe. 

În ceea ce privește nanoparticulele industriale și nanomaterialele fabricate noile tehnologii 
care le utilizează sunt în mod inerent legate de beneficiile noi pe care acestea le aduc 
societății, însă, la fel ca în cazul oricărei tehnologii noi, trebuie abordate în mod adecvat toate 
riscurile posibile. Abordarea guvernanței riscurilor urmărită în prezent are rolul de a asigura 
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că sunt luate măsuri de precauție eficiente împotriva riscurilor tehnologiilor noi, precum și de 
a evita consecințele neprevăzute și nocive ale produselor inovatoare destinate consumatorilor 
și ale produselor obținute prin inginerie. 


