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Porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603  

Rezoluţia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 

conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 

89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul 

modificat genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, MON 

89034 și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (D054771-02 – 2018/2569(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a 

introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 

modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-

89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea 

a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 și NK603 (D054771-02),  

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate 

genetic1, în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3), 

– având în vedere votul din data de 16 ianuarie 2018 al Comitetului permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, care nu a emis niciun aviz,  

– având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie2,  

– având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară la 

28 iunie 2017 și publicat la 1 august 20173, 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

                                                 
1  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 
2  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
3  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922


 

 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor 

generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării 

competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 

organismelor modificate genetic1, 

                                                 
1  – Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului 

privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 

2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea 

mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere 

dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, p. 110). 

  – Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 

2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 

NK603 × T25 (JO C 399, 24.11.2017, p. 71). 

  – Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 

a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (JO C 35, 

31.1.2018, p. 19). 

  – Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 

a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (JO C 35, 

31.1.2018, p. 17). 

  – Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare 

a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (JO C 35, 31.1.2018, 

p. 15). 

  – Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse 

sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din 

soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele 

Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0271). 

  – Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic 

(Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0272). 

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 

semințelor de porumb modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) în vederea 

cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0388). 

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb 

modificat genetic MON 810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389). 

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat 

genetic Bt11 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386). 

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat 

genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării (Texte adoptate, 

P8_TA(2016)0387). 



 

 

                                                                                                                                                         

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 

× MON 88913 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0390). 

  – Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și 

din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre 

evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și 

furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0123). 

  – Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului 

(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 

alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0215). 

  – Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte 

adoptate, P8_TA(2017)0214). 

  – Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 

constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0341).  

  – Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 

constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0377).  

  – Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 

constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0378).  

  – Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 

(DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 

(Texte adoptate, P8_TA(2017)0396). 

  – Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 

constituite sau fabricate din soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × 

MON-Ø4Ø32-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 

(Texte adoptate, P8_TA(2017)0397). 

  – Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 



 

 

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 13 septembrie 2013, Monsanto Europe S.A. a prezentat autorității naționale 

competente din Belgia o cerere pentru introducerea pe piață a unor produse alimentare, 

ingrediente alimentare și furaje care conțin, sunt constituite sau fabricate din porumb 

modificat genetic (MG) MON 87427 × MON 89034 × NK603, în conformitate cu 

articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de 

asemenea, la introducerea pe piață de produse care constau în sau conțin porumbul 

modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 destinate altor utilizări decât 

consumul uman și animal ca orice alt porumb, cu excepția cultivării; 

B. întrucât cererea se referea, pentru aceste utilizări, la toate cele trei subcombinații ale 

porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603; 

C. întrucât porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 conține două 

gene pentru rezistența glifosat și produce proteinele Cry1A.105 și Cry2Ab2 care 

conferă rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare;  

D. întrucât, la 28 iunie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a 

emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, aviz publicat la 1 august 20171; 

E. întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 afirmă faptul că produsele alimentare sau 

hrana pentru animale modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra 

sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și că, la elaborarea deciziei sale, 

Comisia ține seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori 

legitimi relevanți pentru subiectul în cauză;  

F. întrucât statele membre au prezentat multe observații critice în timpul perioadei de 

consultare de trei luni2; întrucât cele mai critice comentarii includ faptul că analiza 

compoziției nu acoperă reziduurile erbicidelor complementare, nici metaboliții acestora; 

întrucât, având în vedere preocupările legate, printre altele, de studiile care au arătat o 

creștere a apariției calculilor urinari la șoareci hrăniți cu MON 89034, nu se poate trage 

o concluzie cu privire la riscurile asociate utilizării acestui organism modificat genetic 

(OMG) în alimentația umană sau animală; întrucât sunt necesare informații 

suplimentare înainte de a putea finaliza evaluarea riscurilor și întrucât nu se pot trage 

concluzii în ceea ce privește efectele subcronice (nu a fost realizat un studiu de 90 de 

                                                                                                                                                         

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 

constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-

883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × 

ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0398). 
1  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922 
2  Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2013-00765  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765


 

 

zile), efectele pe termen lung, efectele asupra reproducerii sau dezvoltării ale întregului 

produsul alimentar și/sau ale întregului furaj;  

G. întrucât autoritatea competentă dintr-un stat membru a atras atenția asupra faptului că, 

pentru porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (tratat cu 

glifosat), au fost identificate diferențe semnificative din punct de vedere statistic față de 

porumbul de referință nemodificat genetic pentru 16 componente ale boabei1 și 2 

componente ale furajului2; întrucât și mai multe diferențe din punct de vedere statistic 

pentru componentele boabei (42) au fost identificate în cadrul unei comparări a 

porumbului modificat genetic netratat cu glifosat cu porumbul de referință nemodificat 

genetic; întrucât o scădere semnificativă a conținutului de vitamine și de minerale din 

culturi este o preocupare majoră pentru sănătatea umană și animală, dat fiind că 

malnutriția de tip B este o problemă mondială;  

H. întrucât un studiu independent3 a constatat că, având în vedere aceste diferențe 

statistice, se poate presupune că porumbul modificat genetic este, în esență, diferit de 

cel de referință în ceea ce privește numeroase caracteristici biologice și de compoziție și 

că, deși modificările luate ca date izolate nu ridică probleme de siguranță, numărul total 

de efecte și importanța lor semnificativă ar fi trebuit luate ca punct de plecare pentru 

investigații mai detaliate; întrucât EFSA nu a mai efectuat alte studii;  

I. întrucât solicitantul nu a furnizat date experimentale pentru subcombinațiile MON 

87427 × MON 89034 și MON 87427 × NK603; întrucât, deși grupul GMO din cadrul 

EFSA se așteaptă, în urma extrapolării datelor experimentale furnizate pentru celelalte 

subcombinații și evenimente unice, ca cele două subcombinații să fie la fel de sigure ca 

evenimentele unice deja evaluate ale porumbului MON 89034 × NK603 și MON 87427 

× MON 89034 × NK603, nu s-a efectuat nicio evaluare a gradului de incertitudine în 

ceea ce privește extrapolarea; întrucât aceste deficiențe pot invalida concluzia generală 

din avizul EFSA și pot încălca, de asemenea, „Orientările privind analiza incertitudinii 

în evaluarea științifică”, publicate de EFSA în ianuarie 20184; întrucât autorizarea nu ar 

trebui să fie luată în considerare fără o evaluare aprofundată a datelor experimentale 

pentru fiecare subcombinație a unui eveniment de transformare cu acumulare de gene;  

J. întrucât grupul GMO al EFSA a observat că planul de monitorizare a mediului după 

introducerea pe piață prezentat de solicitant pentru porumbul cu trei evenimente de 

transformare cu acumulare de gene nu cuprinde nicio prevedere pentru cele două 

subcombinații MON 87427 × MON 89034 și MON 87427 × NK603 și, prin urmare, a 

recomandat ca solicitantul să își revizuiască planul în consecință; întrucât, potrivit 

planului de monitorizare depus de către solicitant, această recomandare nu a fost 

                                                 
1  FDA, cenușă, calciu, magneziu, fosfor, zinc, arginină, glicină, acid stearic, niacină, α-

tocoferol, acid ferulic și acid ρ-coumaric. A se vedea pagina 94 din anexa G – 
Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO 
(http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2013-00765) și pagina 13 din avizul EFSA 
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922). 

2  Umiditate și calciu. 
3 

 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON
%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf  

4  https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0


 

 

implementată1; 

K. întrucât unul dintre scopurile principale ale evenimentului de transformare cu acumulare 

de gene este creșterea toleranței plantelor la glifosat (atât NK603, cât și MON 87427 

exprimă enzime EPSPS care conferă toleranță la glifosat); întrucât, în consecință, este 

de așteptat ca planta să fie expusă la doze mai mari și, de asemenea, repetate de glifosat, 

care nu numai că vor duce la o acumulare mai mare de reziduuri în recoltă, dar pot 

influența și compoziția plantelor și caracteristicile lor agronomice; întrucât acest aspect 

nu a fost inclus în evaluarea riscurilor; întrucât nici reziduurile din pulverizările cu 

glifosat nu au fost evaluate în avizul EFSA;  

L. întrucât există în continuare nelămuriri legate de proprietățile cancerigene ale 

glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a ajuns la concluzia că este puțin 

probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar în martie 2017 Agenția Europeană pentru 

Produse Chimice a ajuns la concluzia că nu se justifică clasificarea acestei substanțe; 

întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului din 

cadrul OMS a clasificat, în 2015, glifosatul ca fiind potențial cancerigen pentru oameni; 

întrucât Parlamentul a înființat o comisie specială pentru procedura de autorizare a 

pesticidelor de către Uniune, care va ajuta să se stabilească dacă a existat o influență 

necorespunzătoare din partea industriei asupra concluziilor agențiilor Uniunii cu privire 

la potențialul cancerigen al glifosatului;  

M. întrucât, potrivit comitetului EFSA pentru pesticide, pe baza datelor prezentate până în 

prezent nu poate fi trasă nicio concluzie cu privire la caracterul inofensiv al reziduurilor 

rămase în urma pulverizării culturilor modificate genetic cu compuși ai glifosatului2; 

întrucât aditivii și amestecurile din care aceștia fac parte și care sunt folosite în 

produsele comerciale pentru pulverizarea glifosatului pot fi mai toxice decât substanța 

activă pură3; întrucât Uniunea a eliminat deja de pe piață un aditiv cunoscut sub 

denumirea de „POE tallowamine” (polioxietilen amină - POEA) în urma preocupărilor 

legate de toxicitatea sa; întrucât, cu toate acestea, aditivii și amestecurile problematice 

pot fi permise în țările în care se cultivă acest porumb modificat genetic;  

N. întrucât porumbul modificat genetic importat este utilizat pe scară largă ca hrană pentru 

animale în Uniune; întrucât un studiu științific evaluat inter pares a constatat o posibilă 

legătură între glifosatul conținut în furajele cu care au fost alimentate scroafe gestante și 

creșterea incidenței anomaliilor congenitale grave la purceii lor4;  

O. întrucât dezvoltarea culturilor modificate genetic tolerante la diverse erbicide selective 

se datorează în principal evoluției rapide a rezistenței buruienilor la glifosat în țările 

care s-au bazat în mare măsură pe culturi modificate genetic; 

P.  întrucât caracteristicile de rezistență la insecte ale evenimentului de transformare cu 

                                                 
1  Anexa F – Planul de monitorizare a mediului după introducerea pe piață 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2013-00765  

2  Concluziile EFSA în urma examinării inter pares a riscului legat de utilizarea ca pesticid 
a substanței active glifosat. Jurnalul EFSA 2015, 13 (11):4302: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf     

3  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666    
4  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-

piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562     

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
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acumulare de gene se datorează MON 89034, care exprimă proteinele Bt (Cry1A.105 și 

Cry2Ab2), care conferă rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare [de exemplu, 

sfredelitorul european al porumbului (Ostrinia nubilalis)]; întrucât, potrivit unui studiu 

independent, în contextul evaluării riscurilor efectuată de EFSA, reziduurile de glifosat 

ar trebui, de asemenea, considerate un factor de stres puternic, având în vedere că 

impactul asupra celulelor și organismelor expuse mai multor factori de stres în paralel 

poate fi deosebit de important pentru eficacitatea toxinele Bt1; întrucât un studiu 

științific din 2017 privind posibilul impact al toxinelor Bt și al reziduurilor din 

pulverizarea de erbicide complementare concluzionează că ar trebui acordată o atenție 

deosebită reziduurilor de erbicide și interacțiunii acestora cu toxinele Bt2; întrucât acest 

lucru nu a fost examinat de EFSA; 

Q. întrucât, în urma votului său din 16 ianuarie 2018, Comitetul permanent pentru lanțul 

alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 14 state membre au votat împotrivă, în 

timp ce doar 11 state membre, care reprezintă numai 38,75 % din populația Uniunii, au 

votat pentru, iar trei state membre s-au abținut; 

R. întrucât, în mai multe rânduri, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aceasta a adoptat decizii de autorizare fără 

sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că 

returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care 

constituie de fapt o excepție în cadrul întregii proceduri, a devenit o regulă în procesul 

decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât și 

Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat regretul față de această practică, pe care 

o consideră nedemocratică3; 

S. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură propunerea 

legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/20034 și a 

invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă; 

T. întrucât la considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în 

măsura posibilului, Comisia ar trebui să acționeze astfel încât să evite să se opună unei 

poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel în ceea ce 

privește adecvarea unui act de punere în aplicare, în special cu privire la probleme 

sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului, 

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește 

competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în 

conformitate cu dreptul Uniunii, deoarece nu este compatibilă cu obiectivul 

                                                 
1 

 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON
%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf  

2  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/  
3  De exemplu, în declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului European, 

inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 
2014), sau în discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016). 

4  JO C 355, 20.10.2017, p. 165. 

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/


 

 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale 

prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului, constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de 

protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor 

de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 

modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne; 

3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare; 

4. solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de 

autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de 

autorizare va fi fost revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-a 

dovedit neadecvată; 

5. solicită legiuitorilor responsabili să avanseze de urgență în lucrările privind propunerea 

Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 și să garanteze, printre 

altele, că, în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea 

animală nu emite niciun aviz în ceea ce privește aprobarea OMG-urilor destinate 

cultivării sau consumului alimentar și hranei pentru animale, Comisia își va retrage 

propunerea; 

6. solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificat genetic tolerante la erbicide fără o 

evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și a 

formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate; 

7. invită Comisia să solicite efectuarea unor teste mult mai detaliate privind riscurile 

pentru sănătate legate de evenimentele de transformare cu acumulare de gene, cum ar fi 

porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603;  

8. solicită Comisiei să dezvolte strategii în materie de evaluare a riscurilor pentru sănătate, 

de toxicologie și de monitorizare după introducerea pe piață, care să vizeze întregul lanț 

alimentar și furajer; 

9. invită Comisia să integreze pe deplin evaluarea riscurilor generate de utilizarea de 

erbicide complementare și de reziduurile acestora în evaluarea riscurilor prezentate de 

plantele modificat genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată genetic 

este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată ca produs alimentar sau 

furaj;  

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 


