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27.6.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1358/2011, adresată de Annemarie Grosshans, de cetățenie 
germană, în numele profesorilor de biochimie, printre altele, laureați ai 
premiului Nobel, însoțită de 140 de semnături, privind exceptarea muștelor 
de oțet (Drosophila melanogaster) de la controalele veterinare efectuate la 
frontierele externe ale UE în conformitate cu Directiva 91/496/CEE și 
Decizia 2007/275/CE a Comisiei

1. Rezumatul petiției

Este bine cunoscut faptul că muștele de oțet sunt esențiale pentru cercetările medicale și 
biochimice. Aceste muște sunt crescute de laboratoare exclusiv în acest scop, în condiții 
complet sterile, fără a intra vreodată în contact cu mediul înconjurător. Totuși, ele sunt supuse 
controalelor veterinare la frontierele externe ale UE, aparent în conformitate cu 
Directiva 91/496/CEE de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-
veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și cu 
Decizia 2007/275/CE a Comisiei privind listele de animale și produse care urmează să fie 
supuse controalelor la punctele de control la frontieră. Din nefericire, aceste controale sunt 
efectuate într-un mod care poate contamina sau, pur și simplu, distruge loturile de muște. 
Oameni de știință eminenți au adresat petiția Parlamentului pentru a obține o exceptare de la 
controalele veterinare pentru Drosophila melanogaster, importate în scopuri științifice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Petiția se bazează pe informația că, din cauza controalelor veterinare la punctele de control la 
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frontieră, muștele pot fi contaminate și astfel nu mai pot fi utilizate în scopuri științifice. Mai 
mult, numeroase loturi conțin muște de oțet moarte, întrucât transportul loturilor suferă 
întârzieri din cauza controalelor veterinare.

Unul dintre exemple face referire la un lot de muște de oțet care a fost expediat din 
Bloomington, SUA, la 22.9.2011, dar care a fost verificat la punctul de control la frontieră de 
pe aeroportul din Frankfurt abia la 25.10.2011. Deși conținutul a 5 flacoane transportate 
prezenta mucegai și deși alte flacoane conțineau muște moarte, lotul a fost acceptat pentru 
import fără alte examinări prin care să se stabilească motivul prezenței mucegaiului și a 
insectelor moarte.

Un alt exemplu face referire la un lot de 17 flacoane cu muște de oțet care au intrat prin 
aeroportul din Frankfurt și care au ajuns la destinație conținând muște moarte în 9 dintre 
flacoane.

Legislația Uniunii privind controalele animalelor vii la import, astfel cum este stabilită în 
Directiva 91/496/CEE a Consiliului1, prevede ca toate transporturile de animale vii să fie 
supuse controlului la punctele de control la frontieră aprobate. Prin definiție, aceasta include 
insectele vii, cum ar fi Drosophila, importate în scopuri științifice.

Pentru a se asigura că nu se înregistrează întârzieri ale loturilor de animale vii la punctele de 
control la frontieră, în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Directiva 91/496/CEE 
importatorul are obligația de a comunica punctului de control la frontieră în cauză fiecare lot 
de animale vii  cu o zi lucrătoare înaintea sosirea acestuia pe teritoriul Uniunii, menționând 
numărul, natura și ora estimată de sosire ale animalelor. În vederea comunicării, persoana 
responsabilă de lot trebuie să furnizeze punctului de control la frontieră prima parte a 
documentului sanitar-veterinar comun de intrare (DSVCI), după cum este prevăzut în anexa I 
la Regulamentul (CE) nr. 282/2004 al Comisiei2 și toate loturile de animale vii trebuie să fie 
comunicate direct punctelor de control la frontieră.

Trebuie menționat că, în conformitate cu articolul 5 din Decizia Comisiei 97/794/CE3, 
animalele vii, inclusiv insectele, nu fac obiectul examenului clinic individual sau al prelevării 
de probe ca parte a unui control veterinar, ci trebuie observată starea lor de sănătate în cadrul 
întregului grup. Aceste controale sunt necesare pentru a se asigura că animalele importate pe 
teritoriul Uniunii sunt în conformitate cu documentația însoțitoare, inclusiv specia, și că nu 
sunt vectori de risc.

                                               
1 Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea 

controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de 
modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (JO L 268, 24. 9.1991, p. 56).

2 Regulamentul (CE) nr. 282/2004 al Comisiei din 18 februarie 2004 de întocmire a unui document pentru 
declararea și controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite din țări terțe și introduse în Comunitate, JO 
L 49, 19.2.2004.

3 Decizia 97/794/CE a Comisiei din 12 noiembrie 1997 de stabilire a anumitor modalități de aplicare a 
Directivei 91/496/CEE a Consiliului privind controalele veterinare ale animalelor vii importate din țări terțe, 
JO L 323, 26.11.1997. 
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În ceea ce privește condițiile de sănătate ale animalelor, insectele vii intră sub incidența 
cerințelor stabilite în Directiva 92/65/CEE a Consiliului1. Întrucât legislația Uniunii nu 
definește condiții armonizate de sănătate animală, autoritățile competente din statele membre 
au responsabilitatea de a stabili norme naționale pentru importul unor astfel de animale.  În 
cazul în care aceste animale sunt prezentate unui punct de control la frontieră dintr-un stat 
membru pentru a fi transportate ulterior într-un alt stat membru, punctul de control la frontieră 
de la intrarea în Uniune trebuie să respecte normele naționale privind condițiile de sănătate 
animală din statul membru de destinație.

În ceea ce privește cele două exemple prezentate, Comisia a fost informată că aceste loturi au 
fost expediate prin poșta obișnuită, fără a conține eticheta IATA, aplicabilă pentru transportul 
de animale vii în scopul de a garanta manevrarea corespunzătoare, și fără opțiunea poșta 
rapidă pentru livrare rapidă. Timbrul poștal prezent pe lotul expediat din Bloomington 
dovedește că pachetul a părăsit Bloomington abia la 27.9.2011. Poșta germană a livrat 
pachetul imediat după sosirea acestuia la punctul de control la frontieră din Frankfurt/Main, la 
25.10.2011, dar nu se cunoaște unde a fost pachetul în acest interval de timp.

Concluzie

Legislația Uniunii oferă controale veterinare rapide și eficiente ale animalelor vii la punctele 
de control la frontieră.  Notificarea prealabilă este un element-cheie al acestora.  În cazul în 
care nu se comunică punctului de control la frontieră în cauză informații legate de animalele 
vii, pot surveni întârzieri. Mai mult, se pot înregistra întârzieri și cazuri de manevrare 
necorespunzătoare a loturilor, dacă acestea sunt expediate prin poșta obișnuită și nu se 
apelează la serviciile profesioniste destinate transportului de animale pentru a garanta că 
animalele ajung la destinație rapid și în stare bună de sănătate.

Cu toate acestea, Comisia are cunoștință de faptul că normele actuale privind importurile de 
insecte pot părea o povară pentru unii operatori și a consimțit să analizeze această problemă în 
cadrul revizuirii legislației relevante. Acest proces este în curs, iar Comisia examinează în 
prezent dacă pot fi luate în considerare îngrijorările privind anumite insecte crescute în 
laborator. Comisia lucrează în prezent la propuneri pentru o nouă lege privind sănătatea 
animalelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 882/20042, inclusiv dispoziții generale 
pentru controlul importurilor de animale vii, a cărei adoptare este programată pentru sfârșitul 
lui 2012. Există posibilitatea ca, în conformitate cu cadrul juridic prevăzut, să se elaboreze 
norme detaliate privind importurile de asemenea animale vii, ținând seama de îngrijorările 
exprimate în ceea ce privește anumite specii de insecte, cum ar fi Drosophila melanogaster, 
utilizate în scopuri științifice.

                                               
1 Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care 

reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care 
nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute 
în anexa A punctul I la Directiva 90/425/CEE, JO L 268, 14.9.1992.

2 Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru 
animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, JO L 165, 
30.04.04. Versiune corectată în JO L 191, 28.5.2004.
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Comisia face trimitere și la răspunsul său la întrebarea cu solicitare de răspuns scris P-
9820/101, E 4576/20102, E-000154/20123 și E-001494/20124.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-9820&language=EN.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-4576&language=EN.
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-000154&language=EN.
4      http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-001494&language=EN.


