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Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2020 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 × A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului (D065067/03 ‒ 2020/2535(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 soia 
modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 
(D065067/03),

– 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 9 decembrie 2019 din Comitetul permanent pentru 
lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, la care nu s-a emis niciun aviz, precum și votul din 23 ianuarie 2020 din 
Comitetul de apel la care, de asemenea, 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 adoptat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) la 22 mai 2019 și publicat la 5 iulie 20193,

1 JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
2 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
3 „Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on the 

assessment of genetically modified soybean MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, 
for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003” (Aviz științific al 
Grupului EFSA pentru organisme modificate genetic privind evaluarea soiei modificate 
genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, pentru utilizări în alimente și furaje, 



– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 
organismelor modificate genetic (OMG)1,

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003) (cererea EFSA-GMO-NL-2016-135),  
EFSA Journal 2019;17(7):5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733

1 În cea de a opta sa legislatură, Parlamentul a adoptat 36 de rezoluții în care se opune 
autorizării organismelor modificate genetic (OMG). În plus, în cea de a noua sa 
legislatură, Parlamentul a adoptat următoarele rezoluții: 

 - Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 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 
MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0028).

 - Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 referitoare la proiectul de 
decizie de punere în aplicare a Comisiei de reînnoire a autorizației de introducere pe 
piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic 
A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0029).

 - Rezoluția Parlamentului European din 10 octombrie 2019 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 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 și din porumb modificat 
genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 89034, 
1507, MON 88017, 59122 și DAS-40278-9, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, 
P9_TA(2019)0030).

 - Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 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 bumbac 
modificat genetic LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, 
P9_TA(2019)0054).

 - Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 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 soia 
modificată genetic MON 89788 (MON-89788-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, 
P9_TA(2019)0055).

 - Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 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 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și din subcombinații MON 89034 × 
NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 și NK603 × DAS-40278-9, în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 
(Texte adoptate, P9_TA(2019)0056).

 - Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2019 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 
× MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut 
din combinarea a două, trei, patru sau cinci dintre evenimentele Bt11, MIR162, 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733


– având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

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

A. întrucât, la 28 octombrie 2016, Monsanto Europe N.V. în numele Monsanto Company, a 
prezentat autorității naționale competente din Țările de Jos o cerere în conformitate cu 
articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 („cererea”); întrucât cererea a 
vizat introducerea pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a 
furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 
87708 × MON 89788 × A5547-127, precum și introducerea pe piață a produselor care 
conțin sau constau în soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 
și care sunt destinate altor utilizări decât ca alimente și furaje, cu excepția cultivării;

B. întrucât, la 22 mai 2019, EFSA a adoptat un aviz favorabil în legătură cu cererea 
respectivă, care a fost publicat la 5 iulie 2019;

C. întrucât soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a fost 
dezvoltată pentru a i se conferi toleranță la erbicide pe bază de dicamba, glufosinat de 
amoniu și glifosat1; 

Erbicidele complementare

D. întrucât s-a demonstrat că cultivarea de plante modificate genetic cu toleranță la erbicide 
are ca efect utilizarea mai mare a erbicidelor, în mare parte din cauza apariției unor 
buruieni tolerante la erbicide2; întrucât, în consecință, este de așteptat ca culturile de 
soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 să fie expuse la doze 
mai mari și repetate de erbicide complementare (glufosinat, dicamba și glifosat), ceea ce 
ar putea duce la prezența unei cantități mai mari de reziduuri în recoltă;

E. întrucât un studiu evaluat inter pares a constatat că glifosatul se acumulează în soia 
modificată genetic3; întrucât un proiect-pilot desfășurat în Argentina a constatat niveluri 
surprinzător de ridicate ale reziduurilor de glifosat în soia modificată genetic4;

F. întrucât există în continuare întrebări legate de caracterul cancerigen al 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 ca atare; 

MIR604, 1507, 5307 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0057).

1 Avizul EFSA, p. 3.
2 A se vedea, de exemplu, Bonny, S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, 

Weeds, and Herbicides: Overview and Impact” (Culturile modificate genetic tolerante la 
erbicide, buruienile și erbicidele - Perspectivă generală și impact), Environmental 
Management, ianuarie 2016, 57(1), p. 31-48, 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 și Benbrook, C.M., „Impacts of 
genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years” 
(Impactul culturilor modificate prin inginerie genetică asupra utilizării de pesticide în 
SUA - primii 16 ani), Environmental Sciences Europe 24, 24(2012), 
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722 
4 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf


întrucât, dimpotrivă, în 2015, Agenția internațională pentru cercetare în domeniul 
cancerului, agenția specializată în domeniul cancerului a Organizației Mondiale a 
Sănătății, a clasificat glifosatul drept substanță probabil cancerigenă pentru oameni; 
întrucât o serie de studii științifice recente, evaluate inter pares, confirmă potențialul 
cancerigen al glifosatului1;

G. întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere (1B) și îndeplinește, 
prin urmare, criteriile de excludere prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului2; întrucât autorizarea utilizării glufosinatului în 
Uniune a expirat la 31 iulie 20183;

H. întrucât, la plantele modificate genetic, modul în care erbicidele complementare sunt 
descompuse de către plantă, precum și compoziția și deci toxicitatea produșilor de 
descompunere (metaboliții) pot fi determinate de modificarea genetică în sine4;

I. întrucât, în ciuda acestei analize, evaluarea reziduurilor de erbicide și a metaboliților 
acestora în plantele modificate genetic este considerată ca fiind în afara domeniului de 
competență al Grupului EFSA pentru organisme modificate genetic;

J. întrucât, deși EFSA afirmă în avizul său că „evaluarea reziduurilor de erbicide în 
legătură cu această cerere a fost investigată de către unitatea pentru pesticide a EFSA”, 
acest lucru nu este suficient în sine, întrucât toxicitatea combinată a erbicidelor 
complementare și a metaboliților, precum și potențiala lor interacțiune cu planta OMG 
în sine, în acest caz soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127-
127, nu au fost luate în considerare;

K. întrucât, în plus, potrivit unității pentru pesticide a EFSA, lipsesc datele toxicologice 
care să permită efectuarea unei evaluări a riscului pentru consumatori referitor la mai 
mulți metaboliți ai glifosatului relevanți pentru culturi modificate genetic tolerante la 
glifosat5 și întrucât datele sunt insuficiente pentru a stabili limitele maxime de reziduuri 
de glifosat din soia modificată genetic6;

1 A se vedea, de exemplu, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, 

 https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, 
 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 și
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/ 
2 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a 
Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

3 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436 

4 Acest lucru este valabil pentru glifosat, astfel cum se menționează în Analiza realizată 
de EFSA a actualelor limite maxime de reziduuri pentru glifosat în conformitate cu 
articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, p. 12, 
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263 

5 „EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 
substance glyphosate” (Concluziile EFSA în urma examinării inter pares a evaluării 
riscurilor privind utilizarea ca pesticid a substanței active glifosat), EFSA Journal, 2015; 
13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

6 Analiza EFSA a limitelor maxime de reziduuri existente pentru glifosat, în conformitate 
cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 - versiune revizuită pentru a lua în 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887
https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302


L. întrucât mai multe autorități competente din statele membre și-au manifestat 
îngrijorarea legată de lipsa unei analize a reziduurilor de erbicide din culturile 
modificate genetic și privind riscurile potențiale pentru sănătatea consumatorilor1;

M. întrucât, potrivit concluziilor unui proiect internațional de cercetare intitulat „Evaluarea 
riscurilor prezentate de organismele modificate prin inginerie genetică în UE și 
Elveția”, prezentat în ianuarie 2020, evaluarea de către Uniune a riscurilor prezentate de 
OMG-uri nu abordează în mod satisfăcător riscurile pentru sănătatea publică și pentru 
mediu, inclusiv riscurile pentru sănătate asociate consumului de produse derivate din 
plante modificate genetic tolerante la erbicide2;

Limitele maxime de reziduuri și controalele aferente

N. întrucât, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European 
și al Consiliului3, care urmărește să asigure un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri, reziduurile din 
culturile importate pentru produsele alimentare și hrana pentru animale de substanțe 
active care nu sunt autorizate pentru utilizare în Uniune ar trebui să fie controlate și 
monitorizate cu atenție4 ; 

O. întrucât, dimpotrivă, în cadrul celui mai recent program de control multianual coordonat 
al Uniunii (pentru 2020, 2021 și 2022), statele membre nu sunt obligate să măsoare 
reziduurile de glufosinat din niciun produs, inclusiv soia5 ; întrucât nu se poate exclude 
posibilitatea ca reziduurile de glufosinat din soia modificată genetic MON 87708 × 
MON 89788 × A5547-127 sau produsele derivate din aceasta folosite pentru produse 
alimentare și hrană pentru animale să depășească limitele maxime de reziduuri, care au 
fost introduse pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor; 

Un proces decizional nedemocratic

P. întrucât, în urma votului din 9 decembrie 2019 al Comitetului permanent pentru lanțul 
alimentar și sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003, nu a fost emis niciun aviz, ceea ce înseamnă că autorizarea nu a fost 
susținută de o majoritate calificată a statelor membre; întrucât nici Comitetul de apel nu 
a emis niciun aviz în urma votului din 23 ianuarie 2020;

considerare datele omise, EFSA Journal 2019; 17(10):5862, p. 4, 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862

1 Observațiile statelor membre cu privire la soia modificată genetic MON 87708 × MON 
89788 × A5547-127 pot fi accesate prin registrul de întrebări al EFSA: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?

2 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
3 Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau 
de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de 
modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).

4  A se vedea considerentul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.
5 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/533 al Comisiei din 28 martie 2019 

privind un program de control multianual coordonat al Uniunii pentru 2020, 2021 și 
2022 vizând asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide și 
evaluarea expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din și de pe alimentele de 
origine vegetală și animală (JO L 88, 29.3.2019, p. 28).

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf


Q. întrucât Comisia recunoaște că este problematic faptul că deciziile de autorizare a 
organismelor modificate genetic continuă să fie adoptate de Comisie fără ca o 
majoritate calificată a statelor membre să fie în favoarea acestor decizii, ceea ce 
constituie o excepție în cazul autorizării produselor în ansamblu, dar a devenit norma în 
procesul de luare a deciziilor privind autorizarea produselor alimentare și furajelor 
modificate genetic1;

R. întrucât, în cea de a opta sa legislatură, Parlamentul a adoptat 36 de rezoluții prin care se 
opune introducerii pe piață a organismelor modificate genetic pentru produse alimentare 
și furaje (33 de rezoluții) și cultivării de organisme modificate genetic în Uniune (trei 
rezoluții); întrucât, până în prezent, Parlamentul a adoptat șapte obiecțiuni în cea de a 
noua legislatură; întrucât nu a existat o majoritate calificată a statelor membre în 
favoarea autorizării vreunuia dintre aceste organisme modificate genetic; întrucât, în 
ciuda faptului că ea însăși recunoaște lacunele pe plan democratic și în ciuda lipsei de 
sprijin din partea statelor membre și a obiecțiilor Parlamentului, Comisia continuă să 
autorizeze organisme modificate genetic;

S. întrucât nu este necesară nicio modificare a legislației pentru ca Comisia să poată să nu 
autorizeze organisme modificate genetic atunci când nu există o majoritate calificată a 
statelor membre în favoarea acestei autorizări în cadrul Comitetului de apel2;

Respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii 

T. întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 prevede faptul că produsele alimentare sau 
furajele modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra sănătății umane, a 
sănătății animale sau a mediului și prevede că, la elaborarea deciziei sale, Comisia 
trebuie să țină seama de toate dispozițiile pertinente din dreptul Uniunii și de alți factori 
legitimi pertinenți pentru subiectul în cauză; întrucât acești factori legitimi ar trebui să 
includă obligațiile Uniunii în temeiul obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale 
ONU, al Acordului de la Paris privind schimbările climatice și al Convenției ONU 
privind diversitatea biologică (CBD);

U. întrucât într-un raport recent al Raportorului special al ONU privind dreptul la 
alimentație se afirmă că, în special în țările în curs de dezvoltare, pesticidele periculoase 
au un impact dezastruos asupra sănătății3; întrucât ODD 3.9 vizează, până în 2030, 
reducerea substanțială a numărului de decese și de boli cauzate de substanțele chimice 
periculoase și de poluarea și contaminarea aerului, a apei și a solului4;

V. întrucât EFSA a constatat că expunerea estimată a operatorului la glufosinat, clasificat 

1 A se vedea, de exemplu, expunerea de motive a propunerii legislative a Comisiei, 
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 furajelor modificate genetic pe teritoriul lor și în 
expunerea de motive a propunerii legislative a Comisiei prezentate la 14 februarie 2017 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2 Comisia „poate”, nu „trebuie” să acorde o autorizație în cazul în care nu există o 
majoritate calificată a statelor membre în favoarea acestei autorizări în cadrul 
Comitetului de apel în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 [articolul 6 
alineatul (3)].

3 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/
Pesticidesrighttofood.aspx

4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/


drept toxic pentru reproducere, în cazul utilizării pentru combaterea buruienilor în 
porumbul modificat genetic a depășit nivelul acceptabil de expunere a operatorului 
(NAEO) chiar și atunci când a fost utilizat echipamentul individual de protecție1; 
întrucât riscul unei expuneri mult prea ridicate a operatorilor reprezintă un motiv 
important de îngrijorare în ceea ce privește culturile modificate genetic tolerante la 
erbicide, din cauza volumelor mai mari de erbicide utilizate;

W. întrucât defrișările reprezintă o cauză majoră a declinului biodiversității; întrucât 
emisiile rezultate din exploatarea terenurilor și schimbarea destinației terenurilor, 
cauzate în principal de defrișări, reprezintă a doua principală cauză a schimbărilor 
climatice, după arderea combustibililor fosili2; întrucât Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și Planul strategic privind biodiversitatea pentru 2011-2020, 
adoptat în cadrul CBD, și obiectivele de la Aichi în materie de biodiversitate 
promovează eforturile de gestionare, protecție și refacere sustenabilă a pădurilor3; 
întrucât ODD 15 include obiectivul de a opri defrișările până în 20204; întrucât pădurile 
joacă un rol multifuncțional, care sprijină realizarea celor mai multe ODD5;

X. întrucât producția de soia este un factor determinant pentru defrișările din pădurile din 
Amazonia, Cerrado și Gran Chaco din America de Sud; întrucât 97 % și, respectiv, 
100 % din soia cultivată în Brazilia și Argentina este soia modificată genetic6; 

Y. întrucât Uniunea este al doilea cel mai mare importator de soia din lume, majoritatea 
importurilor fiind utilizate pentru furaje; întrucât analiza efectuată de Comisie a 
constatat că soia a fost dintotdeauna cea mai importantă contribuție a Uniunii la 
defrișările la nivel mondial și la emisiile aferente, reprezentând aproape jumătate din 
defrișările cuprinse în toate importurile din Uniune7,

1 „EFSA Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the 
active substance glufosinate” („Concluziile EFSA privind evaluarea inter pares a 
riscurilor legate de utilizarea ca pesticid a substanței active glufosinat”), EFSA 
Scientific Report (2005) 27, 1-81, p. 3, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r 

2 Comunicarea Comisiei din 23 iulie 2019 intitulată „Intensificarea acțiunii UE pentru 
protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial” (COM(2019)0352), p.1.

3 Idem, p. 2.
4 A se vedea obiectivul 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/ 
5 Comunicarea Comisiei din 23 iulie 2019 intitulată „Intensificarea acțiunii UE pentru 

protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial” (COM(2019)0352), p.2.
6 International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, „Global status of 

commercialized biotech/GM crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as 
Economic Benefits Accumulate in 22 Years’ (Statutul global al biotehnologiilor 
comercializate / Culturile modificate genetic în 2017: adoptarea culturilor 
biotehnologice explodează odată cu acumularea beneficiilor economice în decurs de 22 
de ani), Dosarul ISAAA nr. 53 (2017), p. 16 și 21, 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf 

7 Raportul tehnic - 2013 - 063 al Comisiei, „The impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 
deforestation” (Impactul consumului din UE asupra defrișărilor: analiză cuprinzătoare a 
impactului consumului din UE asupra defrișării), studiu finanțat de Comisia Europeană, 
DG ENV, și realizat de VITO, IIASA, HIVA și IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf


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 concordanță 
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 Consiliului1, constă în asigurarea 
unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății 
umane, a sănătății și bunăstării 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;

4. invită Comisia să nu autorizeze importul pentru utilizări în produse alimentare sau 
furaje al niciunei plante modificate genetic care a fost modificată pentru a fi tolerantă la 
un erbicid, în cazul de față glufosinat, a cărui utilizare nu este autorizată în Uniune;

5. invită Comisia ca, în cadrul următorului REFIT al legislației privind LMR, precum și al 
strategiei „De la fermă la consumator”, să se angajeze să nu permită sub nicio formă 
prezența reziduurilor de pesticide toxice, cum ar fi glufosinatul, în importurile de 
produse alimentare și furaje în Uniune; reiterează apelul său adresat Comisiei și statelor 
membre de a asigura controale eficace ale produselor agricole importate din țări terțe, cu 
scopul de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și condiții de concurență 
echitabile pentru producția alimentară europeană2;

6. invită Comisia să țină seama pe deplin de evaluarea riscurilor prezentate de reziduurile 
de erbicide complementare și de metaboliți ai acestora, inclusiv de efectele combinate, 
în evaluarea riscurilor legate de plantele modificate genetic tolerante la erbicide, 
indiferent dacă planta modificată genetic vizată este destinată să fie cultivată în Uniune 
sau să fie importată în Uniune în vederea utilizării în produse alimentare sau furaje;

7. invită Comisia să retragă propunerile de autorizare a organismelor modificate genetic, 
atât pentru cultivare, cât și pentru utilizarea în produse alimentare și furaje, în cazul în 
care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală nu emite un aviz;

8. ia act și salută faptul că în scrisoarea de misiune a fiecărui comisar se afirmă că aceștia 
vor asigura îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU în domeniile lor de 
politică și că colegiul, în ansamblul său, va fi responsabil de implementarea generală a 

.pdf, p. 23-24: Între 1990 și 2008, Uniunea a importat produse vegetale și animaliere 
care au reprezentat defrișări cu o suprafață de 90 000 km2. Produsele vegetale au 
reprezentat 74 000 km2 (82 %), iar culturile de plante oleaginoase au cea mai mare 
pondere (52 000 km2). Soia și turtele de soia au reprezentat 82 % din această suprafață 
(42 600 km2), echivalentul a 47 % din importurile totale ale Uniunii de produse asociate 
cu defrișarea.

1 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 alimentare, 
de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

2 Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la procedura de 
autorizare a pesticidelor de către Uniune (Texte adoptate, P8_TA(2019)0023), punctul 
32.

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf


obiectivelor1;

9. salută faptul că Pactul ecologic european, proiectul emblematic al Comisiei, a fost 
prezentat ca parte integrantă a strategiei Comisiei de a pune în aplicare Agenda 2030 a 
ONU și ODD;

10. reamintește că ODD pot fi îndeplinite numai dacă lanțurile de aprovizionare devin 
sustenabile și se creează sinergii între politici2; 

11. își reiterează îngrijorarea cu privire la faptul că dependența ridicată a Uniunii de 
importurile de furaje sub formă de boabe de soia provoacă defrișări în țări terțe3;

12. solicită Comisiei să nu autorizeze importul de soia modificată genetic, cu excepția 
cazului în care se poate demonstra că cultivarea acesteia nu a contribuit la defrișări; 

13. îndeamnă Comisia să își revizuiască toate autorizațiile actuale pentru soia modificată 
genetic în lumina obligațiilor internaționale ale Uniunii, inclusiv cele care rezultă din 
Acordul de la Paris privind schimbările climatice, CBD a ONU și ODD;

14. își reiterează solicitarea de a se implementa o strategie europeană privind producția de 
proteine vegetale și de aprovizionare cu acestea4, care să îi permită Uniunii să devină 
mai puțin dependentă de importurile de soia modificată genetic și să creeze lanțuri 
alimentare mai scurte și piețe regionale; insistă asupra faptului ca acest aspect să fie 
integrat în viitoarea strategie „de la fermă la consumator”; 

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

1 A se vedea, de exemplu, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-
cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-
2019_en.pdf, p. 2. 

2 Rezoluția Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la gestionarea 
transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile 
(JO C 433, 23.12.2019, p. 50), punctul 67.

3 Idem
4 Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic 

european (Texte adoptate, P9_TA(2020)0005), 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html, para. 64.

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html

