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Porumbul modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1) 
Rezoluția Parlamentului European din 31 ianuarie 2019 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 MON 
87403 (MON-874Ø3-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului (D059691/02 – 2019/2523(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, sunt compuse sau fabricate din porumb 
modificat genetic MON 87403 (MON-874Ø3-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D059691/02),

– 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 3 decembrie 2018 al Comitetului permanent pentru 
lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, când nu s-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 
(EFSA) la 8 martie 2018 și publicat la 28 martie 20183,

– 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 Evaluarea porumbului modificat genetic MON 87403 pentru utilizare ca alimente sau ca 

furaje, pentru import și pentru prelucrare,  în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 (cererea EFSA-GMO-BE-2015-125), 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225


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), 2017/0035(COD)),

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 
organismelor modificate genetic1,

– 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 26 iunie 2015, Monsanto Europe SA/NV a prezentat, în numele societății 
Monsanto din Statele Unite, o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, pentru introducerea pe piață de produse alimentare, 
de ingrediente alimentare și de furaje care conțin, sunt compuse sau produse din porumb 
modificat genetic tip MON 87403 (denumită în continuare „cererea”), cerere adresată 
către autoritatea națională competentă din Belgia și întrucât această cerere viza, de 
asemenea, introducerea pe piață de produse care conțin sau sunt compuse din porumb 
modificat genetic tip MON 87403 pentru alte utilizări decât produsele alimentare și 
hrana furajeră, cu excepția cultivării;

1 – Rezoluția Parlamentului European 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 aceste evenimente 
(JO C 86, 6.3.2018, p. 108). 

 – 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) (JO C 86, 6.3.2018, p. 111). 

 – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 



B. întrucât porumbul MON 87403 este modificat genetic pentru a crește biomasa și 
producția de știuleți (care devin știuleți de porumb pentru recoltare) prin introducerea 
unei secvențe trunchiate a genelor derivate dintr-o altă specie de plante (Arabidopsis 
thaliana); întrucât acest lucru duce la sintetizarea unei proteine ( AtHB17Δ113) care 
este menită să acționeze în concurență cu o proteină naturală similară care controlează 
structura genetică și creșterea plantelor;

C. întrucât autoritățile competente au prezentat numeroase observații critice în timpul 
perioadei de consultare de trei luni1; întrucât observațiile au inclus, printre altele, și 
observații potrivit cărora datele experimentale nu veneau în sprijinul afirmației privind 
creșterea producției la porumbul modificat genetic tip MON 87403, și că nu este posibil 
să se concluzioneze cu privire la efectele pe termen lung ale alimentelor și/sau furajelor 
asupra dezvoltării și sănătății reproductive, că propunerea solicitantului privind un plan 
de monitorizare a mediului nu îndeplinește obiectivele definite în anexa VII la Directiva 
2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului2 și, mai ales, că dovezile 
furnizate nu au fost considerate suficiente pentru a da asigurări consumatorilor cu 
privire la folosirea porumbului modificat genetic tip MON 87403 în condiții de 
siguranță;

D. întrucât, în ciuda faptului că EFSA a dat undă verde în ceea ce privește siguranța 
porumbului modificat genetic tip MON 87403, o analiză independentă la evaluarea 
efectuată de EFSA arată că mecanismele moleculare implicate în sintetizarea proteinei 
AtHB17Δ113, precum și modul în care acestea conduc la efectele scontate și orice 
posibile efecte secundare, sunt în continuare greu de înțeles și necesită cercetări 
suplimentare3; întrucât, fără o înțelegere aprofundată a modificării genetice, nu este 

semințelor de porumb modificat genetic MON 810 în vederea cultivării (JO C 215, 
19.6.2018, p. 76). 

 – 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 (JO C 215, 19.6.2018, p. 80). 

 – 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 (JO C 215, 19.6.2018, p. 70). 

 – 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 în vederea cultivării (JO C 215, 19.6.2018, p. 73).

 – 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 (JO C 215, 19.6.2018, p. 83). 

 – 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 (JO C 298, 23.8.2018, p. 34). 

 – 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 



posibil să se evalueze pe deplin riscurile asociate;

E. întrucât rezultatul testelor efectuate pe teren de solicitant arată că efectele observate ale 
îmbunătățirii genetice, și anume creșterea biomasei și a producției de știuleți, nu au fost 
doar foarte mici, ci și inconsecvente; întrucât Grupul științific pentru OMG din cadrul 
EFSA a recunoscut că „modificarea cauzată de îmbunătățirea genetică are o amplitudine 
limitată... ceea ce sugerează că modul în care aceasta se manifestă poate depinde de 
condițiile de mediu din testele pe teren”1;

F. întrucât testele pe teren au fost efectuate doar în Statele Unite; întrucât, în cazul în care 
este autorizat pentru importul în Uniune, porumbul modificat genetic tip MON 87403 
va putea fi cultivat într-o gamă largă de țări producătoare de porumb, cu condiții 
climatice și agronomice foarte diferite și cu factori de stres suplimentari, cum ar fi lipsa 
apei sau seceta; întrucât nu a fost abordat în mod corespunzător impactul acestor factori 
de stres și al condițiilor de mediu, pe care Grupul științific pentru OMG din cadrul 
EFSA îl recunoaște ca posibil asupra manifestărilor îmbunătățirii genetice (și, prin 

(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 
alimentare și furajele modificate genetic (JO C 307, 30.8.2018, p. 71). 

 – 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 (JO C 
307, 30.8.2018, p. 67). 

 – 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, 
constau în sau sunt produse 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 (JO C 337, 20.9.2018, p. 54). 

 – 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 (JO C 346, 27.9.2018, p. 55). 

 – 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, 
constau în sau sunt produse 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 (JO C 346, 27.9.2018, p. 60). 

 – 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 
(JO C 346, 27.9.2018, p. 122). 

 – 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, 
constau în sau sunt produse 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 
(JO C 346, 27.9.2018, p. 127).

 – 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 



urmare, orice efecte nedorite ale acesteia);

G. întrucât, în mod paradoxal, deși Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA a 
concluzionat că analiza compoziției (compararea compoziției porumbului modificat 
genetic tip MON 87403 cu o plantă de referință nemodificată genetic, în funcție de 
rezultatele testelor efectuate pe teren) „nu a identificat aspecte care necesită o evaluare 
suplimentară a siguranței alimentelor și a hranei pentru animale și a impactului asupra 
mediului”, grupul științific a pus sub semnul întrebării „faptul că datele privind 
compoziția obținute în urma testelor efectuate pe teren ar permite o evaluare 
aprofundată a riscurilor”;

H. întrucât riscurile potențiale prezentate de acest porumb modificat genetic pentru 
sănătatea umană și animală și pentru mediu nu au fost examinate în mod corespunzător 
de către Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA; întrucât este inacceptabil faptul 
că Comisia propune autorizarea acestui porumb modificat genetic pe baza avizului 
EFSA;

I. întrucât unul dintre studiile la care se face referire în avizul EFSA a fost un studiu 
elaborat în comun de un membru al Grupului științific pentru OMG din cadrul EFSA și 
un om de știință care lucrează pentru Syngenta1; întrucât s-a constatat că trimiterile la 
acest studiu au fost ulterior eliminate din avizul EFSA, deși EFSA a menționat că 
eliminarea lor „nu afectează în mod semnificativ conținutul sau rezultatul”2;

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 (JO C 346, 27.9.2018, p. 133).

 – Rezoluția din 1 martie 2018 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 59122 (DAS-59122-
7), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0051). 

 – Rezoluția 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 (Texte adoptate, P8_TA(2018)0052). 

 – Rezoluția din 3 mai 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 
Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a alimentelor și 
furajelor produse din sfeclă de zahăr modificată genetic H7-1 (KM-ØØØH71-4) în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 



J. întrucât Parlamentul salută faptul că directorul executiv al EFSA s-a angajat să 
garanteze că, în viitor, membrii personalului EFSA nu vor mai fi elabora publicații 
științifice împreună cu oameni de știință angajați de societăți din acest sector, pentru a 
evita percepțiile de apropiere necorespunzătoare cu reprezentanții acestui sector și 
pentru a îmbunătăți încrederea consumatorilor în sistemul de siguranță alimentară al 
Uniunii1; întrucât este extrem de important ca toate studiile utilizate de EFSA în 
activitatea sa să fie menționate în mod clar;

K. întrucât votul din 3 decembrie 2018 al Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și 
sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 nu a 
emis niciun aviz, ceea ce înseamnă că autorizarea nu a fost susținută de o majoritate 
calificată a statelor membre;

L. întrucât, atât în expunerea de motive a propunerii sale legislative prezentate la 22 aprilie 
2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește 
posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor 
alimentare și a furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, cât și în expunerea de 
motive din propunerea legislativă prezentată la 14 februarie 2017 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011, Comisia și-a exprimat regretul cu privire la faptul 
că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de 
autorizare au fost adoptate de către Comisie fără sprijinul statelor membre sub forma 
unui aviz al Comitetului și că retrimiterea dosarului la Comisie în vederea adoptării unei 
decizii finale, care reprezintă, de fapt, o măsură cu totul excepțională în cadrul 
procedurii, în ansamblul său, a devenit o regulă în procesul decizional cu privire la 

privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0197).

 – Rezoluția din 30 mai 2018 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 GA21 (MON-
ØØØ21-9), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte 
adoptate, P8_TA(2018)0221).

 – Rezoluția din 30 mai 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 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din 
porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre 
evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 
2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și 
furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2018)0222).

 – Rezoluția din 24 octombrie 2018 referitoare la proiectul de decizie de punere în 
aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 
produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 
NK603 × MON810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, 
P8_TA(2018)0416).

 – Rezoluția din 24 octombrie 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 
× 1507 x MON 88017 × 59122 și din porumbul modificat genetic obținut din 
combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele de transformare MON 87427, 



autorizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic; întrucât președintele 
Juncker și-a exprimat în mai multe rânduri regretul față de această practică, pe care a 
catalogat-o drept nedemocratică1;

M. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură2 propunerea 
legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a 
invitat Comisia să o retragă și să prezinte o nouă propunere,

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, prin faptul că nu este compatibil cu obiectivul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale 
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului3, 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 eficace a pieței interne;

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

MON 89034, 1507, MON 88017 și 59122 și de abrogare a Deciziei 2011/366/UE 
(Texte adoptate, P8_TA(2018)0417).

 
1 Observațiile statelor membre: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?questi
on=EFSA-Q-2018-00222 

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, p. 1).

3 Comentariu al Testbiotech cu privire la avizul științific emis în 2018 de Grupul științific 
pentru OMG din cadrul EFSA privind evaluarea porumbului modificat genetic tip MON 
87403 pentru utilizarea în produse alimentare și în hrana furajeră, import și prelucrare, 
produs de Monsanto: https://www.testbiotech.org/node/2210 

1 Avizul EFSA, p. 3: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225

1 Pentru detalii, a se consulta comentariul Testbiotech cu privire la avizul științific emis 
în 2018 de Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA privind evaluarea porumbului 
modificat genetic tip MON 87403 pentru utilizarea în produse alimentare și în hrana 
furajeră, import și prelucrare, produs de Monsanto: 
https://www.testbiotech.org/node/2210

2 A se consulta avizul EFSA, p. 2: 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225

1 Scrisoarea din iulie 2018 adresată de EFSA către Testbiotech: 
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.
pdf 

1 A se vedea, de exemplu, declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului 
European, inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 
15 iulie 2014) sau discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016).

2 JO C 355, 20.10.2017, p. 165.
3 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2018-00222
https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
https://www.testbiotech.org/node/2210
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5225
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/EFSA_letter_Testbiotech_July_2018%20.pdf


4. își reiterează angajamentul de a continua lucrările privind propunerea Comisiei de 
modificare a Regulamentul (UE) nr. 182/2011; invită Consiliul să continue de urgență 
lucrările referitoare la această propunere a Comisiei;

5. solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de 
autorizare a OMG până în momentul în care procedura de autorizare va fi fost revizuită 
pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-a dovedit neadecvată;

6. invită Comisia să retragă propunerile de autorizare a OMG în cazul în care Comitetul 
permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite niciun aviz în vederea 
cultivării sau a utilizării alimentare sau furajere;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


