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Ref.: Petiția nr. 0343/2012 adresată de Wiebke Reinhardt, de cetățenie germană, însoțită 
de 2 504 semnături, privind etichetarea uniformă a alimentelor și a produselor 
alimentare modificate genetic

Petiția nr. 0807/2012 , adresată de Michael Groß-Hardt, de cetățenie germană, 
privind etichetarea produselor alimentare

1. Rezumatul petiței nr. 0343/2012

Petiționara reclamă aplicarea unei etichetări uniforme a alimentelor și a produselor alimentare 
modificate genetic, precum și a produselor obținute pe baza acestor alimente. Ea consideră că, 
în vederea protejării sănătății publice, trebuie susținută o transparență totală în ceea ce 
privește informarea consumatorilor cu privire la prezența ingredientelor modificate genetic în 
produse. De asemenea, este necesară furnizarea de informații privind efectele alimentelor și 
produselor alimentare procesate prin inginerie genetică asupra sănătății și un studiu științific 
în acest domeniu ar trebui să includă cel puțin două generații. Petiționara consideră că o 
informare insuficientă amenință dreptul la integritate fizică.

Rezumatul petiței nr. 0807/2012

Petiționarul solicită etichetarea clară a produselor alimentare, folosind litere roșii mari, care să 
semnaleze consumatorilor prezența ingredientelor modificate genetic și/sau a 
„nanoparticulelor”, dându-le astfel posibilitatea să aleagă în cunoștință de cauză. Petiționarul 
susține că există dovezi insuficiente cu privire la lipsa de nocivitate a OMG-urilor și a 
nanoparticulelor, ceea ce conduce la utilizarea în cantități mari a pesticidelor. Petiționarul își 
exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la posibila contaminare a recoltelor non-OMG 
cu semințe din culturile de OMG învecinate. Petiționarul afirmă că prezența OMG-urilor și a 
nanoparticulelor în alimente nu este nici de dorit, nici necesară.
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2. Admisibilitate

0343/2012 : Declarată admisibilă la 4 iulie 2012.
0807/2012 : Declarată admisibilă la 18 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Organismele modificate genetic (OMG)
Comisia este angajată în asigurarea autorizării alimentelor și furajelor modificate genetic doar 
atunci când acestea nu sunt susceptibile de a avea efecte negative asupra sănătății umane și 
animale sau asupra mediului. În acest sens, legislația UE dispune de un cadru normativ bine 
definit referitor la OMG-uri, care include în special Regulamentul (CE) nr. 1829/20031 și 
Directiva 2001/18/CE2 a Parlamentului European și a Consiliului. Conform acestui cadru 
normativ, orice OMG trebuie, înaintea introducerii sale pe piața UE, să facă obiectul unei 
evaluări specifice a siguranței sale, bazate pe cele mai înalte standarde ale Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară (EFSA), în scopul protejării sănătății umane și animale și a 
mediului.  Statele membre joacă și ele un rol important în evaluarea riscurilor.

Trebuie subliniat faptul că, la realizarea evaluării sale privind riscurile, EFSA nu doar utilizează 
informațiile privind siguranța furnizate de solicitant, ci și monitorizează studiile publicate și 
ține seama de acestea. Acest procedeu garantează luarea în considerare de către EFSA a 
informațiilor relevante la stabilirea siguranței unui OMG. Comisia poate, de asemenea, să 
solicite EFSA să evalueze orice studii independente care i-au atras atenția după adoptarea 
avizului științific. În plus, evaluarea riscurilor potențiale pentru sănătate și mediu nu se încheie 
odată cu procedura de autorizare. Astfel, după ce este autorizată utilizarea unui OMG în 
alimente și furaje sau pentru cultivare, sunt monitorizate efectele potențiale, inclusiv cele 
neprevăzute, ale plantelor modificate genetic asupra mediului. Rezultatele monitorizării sunt 
apoi evaluate pentru a stabili dacă condițiile de autorizare trebuie modificate.

Trebuie, de asemenea, precizat faptul că culturile modificate genetic care tolerează erbicidele 
sunt modificate astfel încât să tolereze un anumit erbicid.  Acest lucru nu implică per se faptul 
că culturile care tolerează erbicidele sunt stropite mai frecvent decât cele convenționale. În 
plus, în Uniunea Europeană nu a fost autorizată cultivarea niciunor culturi care tolerează 
erbicidele și, prin urmare, nu dispunem de nicio experiență practică în ceea ce privește 
efectele potențiale ale culturilor care tolerează erbicidele asupra cantităților globale de 
erbicide utilizate. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că evaluarea riscurilor unui OMG 
destinat culturii include o evaluare a efectelor (imediate, întârziate, directe sau indirecte) 
asupra mediului ale tehnicilor de gestionare specifice utilizate, inclusiv modificarea practicilor 
erbicide, și această evaluare este luată în considerare în cadrul procesului de autorizare. 
Comisia este de acord cu petiționarii în ceea ce privește necesitatea informării adecvate a 
consumatorilor în privința prezenței unor OMG autorizate în alimente și furaje, permițându-le 

                                               
1 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 Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea 

deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului, JO 
L 106, 17.4.2001.
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astfel acestora să aleagă produsele cumpărate în cunoștință de cauză. Legislația în materie de 
OMG garantează deja informarea completă a consumatorilor cu privire la prezența OMG-
urilor în alimente și furaje. Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 prevede etichetarea adecvată a 
tuturor produselor care sunt produse din OMG, conțin OMG sau constituie OMG. O excepție 
o reprezintă doar alimentele și furajele care conțin materiale care sunt produse din OMG, 
conțin OMG sau constituie OMG într-o proporție de cel mult 0,9 % din fiecare ingredient al 
alimentului/furajului în cauză sau din alimentul/furajul constituit dintr-un singur ingredient, 
cu condiția ca această prezență să fie accidentală sau inevitabilă din punct de vedere tehnic. 

Legislatorul a hotărât că Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 nu se aplică decât alimentelor și 
furajelor produse dintr-un OMG, nu și celor produse cu un OMG. Factorul determinant îl 
reprezintă prezența sau nu în aliment sau în furaj a unui material derivat din materialul 
modificat genetic sursă. Prin urmare, produsele obținute din animale hrănite cu OMG, cum ar 
fi ouăle, carnea sau produsele lactate, nu fac obiectul cerințelor privind autorizarea și nici al 
cerințelor de etichetare prevăzute de regulament (considerentul 16). În urma unei petiții 
adresate în 2007 de către ONG-ul Greenpeace, în care se solicita etichetarea acestor produse 
obținute din animale hrănite cu OMG, Comisia i-a cerut EFSA să clarifice dacă transgenele 
sau produsele rezultate pot fi încorporate în țesuturile animalelor sau în produsele animale 
având în vedere efectele proteinei recombinante și ale ADN-ului asupra tractului 
gastrointestinal al animalelor. 
La 19 iulie 2007, în urma unei analize amănunțite a dovezilor științifice existente, EFSA a 
publicat o declarație1 cu următoarele concluzii:

 genele și proteinele active din punct de vedere biologic sunt componente comune ale 
produselor alimentare și ale furajelor în cantități variabile; după ingerare, se observă o 
degradare rapidă în fragmente scurte de ADN sau fragmente peptidice în tractul 
gastrointestinal al animalelor;

 până în prezent, un număr mare de studii experimentale efectuate la animale au arătat 
că în țesuturile, fluidele sau produsele comestibile obținute de la animale de 
crescătorie, precum puii de carne, bovinele, porcinele sau prepelițele, nu au fost 
detectate fragmente de ADN recombinante sau proteine derivate din plante modificate 
genetic. 

Pe baza acestor concluzii, Comisia a hotărât păstrarea abordării legislative în vigoare. 
Legislația UE nu interzice în schimb utilizarea unor etichete „fără OMG”, care indică absența 
culturilor modificate genetic din alimente sau producerea acestora fără OMG, cu condiția ca 
aceste etichete să respecte normele generale privind etichetarea produselor alimentare 
(directiva 2000/13/CE2). Acest tip de etichete este utilizat în mai multe state membre, iar 
Comisia a lansat un studiu privind conținutul și specificațiile acestor etichete în UE, menit să 
evalueze inclusiv necesitatea unei eventuale armonizări în acest domeniu. Rezultatele 
studiului vor fi publicate la începutul anului 2013.

Comisia este de acord cu petiționarii cu privire la faptul că culturile convenționale sau 
biologice nu ar trebui amestecate cu OMG-uri. Această problemă este abordată de legislația în 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf
2 Directiva 2000/13/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea 

produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora. JO L 109, 6.5.2000.



PE506.258v01-00 4/5 CM\929932RO.doc

RO

materie de OMG, articolul 26a din Directiva 2001/18/CE1 prevăzând faptul că statele membre 
pot adopta măsuri pentru a evita prezența accidentală a OMG-urilor în culturile convenționale 
și biologice. Comisia a publicat în iulie 2010 o recomandare privind orientările pentru 
dezvoltarea unor măsuri naționale de coexistență2, iar Biroul european pentru coexistență 
oferă asistență statelor membre la stabilirea și punerea în aplicare a acestor măsuri.
În fine, Comisia este conștientă de faptul că numeroși cetățeni europeni sunt preocupați de 
cultivarea OMG în UE din motive care nu țin doar de siguranță. Acesta este motivul pentru 
care Comisia a publicat în iulie 2010 o propunere de regulament prin care se permite statelor 
membre să interzică sau să restricționeze cultivarea de OMG pe întregul lor teritoriu sau pe o 
parte a acestuia din motive care nu sunt legate de riscurile pentru sănătate sau mediu3. Această 
propunere este face obiectul unei dezbateri în curs la Parlamentul European și la Consiliu.
Prezența nanoparticulelor în produsele alimentare
La introducerea lor pe piața UE, nanomaterialele fabricate trebuie să fie sigure atunci când 
sunt încorporate în mod intenționat într-un produs alimentar în timpul producerii, preparării 
sau tratării sale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației alimentare4.

Conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 privind alimentele și ingredientele alimentare, 
actualmente în vigoare, înainte de a fi introduse pe piața UE, alimentele și ingredientele 
alimentare, inclusiv nanomaterialele fabricate, care au fost produse printr-un proces de 
producție neutilizat în mai 1997, necesită, atunci când acest proces de producție generează 
modificări semnificative la nivelul compoziției sau al structurii, o aprobare prealabilă 
introducerii pe piață, bazată pe o evaluare științifică a riscurilor.
Comisia este de acord cu petiționarii în ceea ce privește necesitatea informării consumatorilor 
cu privire la prezența nanomaterialelor în produsele alimentare. Această necesitate a fost 
recunoscută în cadrul Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor 
cu privire la produsele alimentare5, care va intra în vigoare la 13 decembrie 2014. Acest 
regulament precizează faptul că toate ingredientele prezente sub formă de nanomateriale 
fabricate trebuie indicate în lista ingredientelor și că numele acestor ingrediente trebuie 
urmate de cuvântul „nano” în paranteză6. În acest scop, regulamentul definește 
„nanomaterialul fabricat“ ca orice material produs în mod intenționat care conține una sau 
mai multe dimensiuni de ordinul a 100 nm sau mai puțin sau care este alcătuit din părți 
funcționale distincte, în interior sau la suprafață, dintre care multe au una sau mai multe 
dimensiuni de ordinul a 100 nm sau mai puțin, inclusiv structurile, aglomeratele sau 
agregatele, care pot să aibă o dimensiune mai mare de 100 nm, dar posedă proprietăți 
caracteristice scării nanometrice. În fine, pentru a garanta lizibilitatea clară a informațiilor 
obligatorii de pe ambalajele produselor alimentare sau de pe etichetele aflate pe acestea, 
regulamentul prevede utilizarea unei dimensiuni minime a caracterelor de 1,2 mm și a unei 

                                               
1 JO L 106, 17.4.2001.
2 JO C 200/1, 22.7.2010.
3 COM(2010) 375 final, 13.7.2010   http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
4 JO L 31, 1.2.2002, p.1.
5 JO L 304, 22.11.2011, p.18.
6 Articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.
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dimensiuni minime a caracterelor de 0,9 mm pentru ambalajele sau recipientele cu suprafețe 
mai mici de 80 cm2.

În concluzie, Comisia dorește să sublinieze încă o dată angajamentul său deplin în ceea ce 
privește asigurarea siguranței OMG-urilor pentru sănătate și mediu. Procesul european de 
evaluare a riscurilor este recunoscut ca fiind printre cele mai riguroase din lume. Legislația 
europeană prevede, de asemenea, etichetarea clară a produselor care sunt produse din OMG, 
conțin OMG sau constituie OMG. Prin urmare, având în vedere măsurile enunțate mai sus, 
Comisia consideră că sunt pe deplin respectate drepturile consumatorilor la siguranță și la o 
informare completă și transparentă în ceea ce privește OMG-urile.
În ceea ce privește nanotehnologiile, Comisia consideră că noul Regulament (UE) nr. 
1169/2011 stabilește un cadru juridic cuprinzător, care răspunde îngrijorărilor formulate de 
către petiționari.


