
– Petiția 0436/2010, adresată de Brian John, de cetățenie britanică, privind 
protestul oficial împotriva proiectului de regulament al Comisiei cu 
privire la aplicarea unor norme referitoare la cererile de autorizare a 
produselor alimentare și a furajelor modificate genetic în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 641/2004 și (CE) 
nr. 1981/2006

Petiționarul protestează împotriva lipsei de transparență de care dă dovadă, după 
părerea sa, prezentarea de către Comisie a proiectului de regulament cu privire la 
aplicarea unor norme referitoare la cererile de autorizare a produselor alimentare și a 
furajelor modificate genetic în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
641/2004 și (CE) nr. 1981/2006. Potrivit petiționarului, documentul a fost prezentat 
Organizației Mondiale a Comerțului în conformitate cu procedura de evaluare fără ca 
populația să fi fost consultată în prealabil. Petiționarul susține că eventuala aprobare a 
proiectului de regulament ar grăbi procedura de reglementare/aprobare a produselor 
alimentare și a furajelor modificate genetic în beneficiul corporațiilor multinaționale. 
Acesta susține că nu se va ține cont de siguranța animalelor și a oamenilor sau de 
protecția mediului și că, treptat, nu se va mai pune accentul pe bazele științifice 
solide, independente și pe politicile bazate pe probe, ci pe acceptarea oficială a unei 
ipoteze impuse prin hotărâri, și anume cea conform căreia produsele alimentare și 
culturile modificate genetic nu sunt dăunătoare. Acesta consideră că Comisia și-a 
depășit competențele de executare și solicită Parlamentului European să adopte 
măsuri și să insiste cu privire la necesitatea unei perioade mai mari de timp dedicate 
consultării înainte de luarea unei decizii cu privire la proiectul de regulament.

Informații

– Petiționarul a prezentat deja petiția 1813/2008 privind presupusele încălcări ale 
principiilor generale care guvernează activitatea Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) referitoare la examinarea cererilor pentru 
produsele alimentare modificate genetic.

Recomandări

– se declară admisibilă;
– se solicită informații Comisiei.
– se trimite petiția pentru comentarii Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară.


