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Rezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 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 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D069145/02 – 
2020/2891(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 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, în 
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 
(D069145/02),

– 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 26 octombrie 2020 al Comitetului permanent pentru 
lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, în urma căruia nu a fost 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 25 septembrie 2019 și publicat la 11 noiembrie 20193,

1 JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
2 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
3 Aviz științific al Grupului EFSA pentru organisme modificate genetic privind evaluarea 

soiei modificate genetic MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, 
pentru utilizări în alimente și furaje, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003) 



– având în vedere rezoluțiile sale anterioare în care se opune autorizării organismelor 
modificate genetic (OMG)1,

(cererea EFSA-GMO-NL-2016-128), EFSA Journal, 2019; 17(11):5847, 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5847)

1 În cea de a opta legislatură a sa, Parlamentul a adoptat 36 de rezoluții în care se opune 
autorizării 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, sunt compuse sau 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, 
MIR604, 1507, 5307 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2019)0057).

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5847


– 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 17 decembrie 2015, Monsanto Europe N.V. a înaintat, în numele companiei 
Monsanto din Statele Unite, o cerere către autoritatea națională competentă din Țările 
de Jos (denumită în continuare „cererea”) pentru introducerea pe piață a unor alimente, 
ingrediente alimentare și furaje care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia 
modificată genetic MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, în 
conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea 
se referea, de asemenea, la introducerea pe piață a unor produse care conțin sau constau 
în soia modificată genetic MON 87751 × MON 87701 × 87708 × MON 89788 (soia 
modificată genetic cu acumulare de gene) pentru alte utilizări decât consumul uman și 
animal, cu excepția cultivării;

B. întrucât soia modificată genetic cu acumulare de gene este derivată din încrucișarea a 
patru evenimente de porumb modificat genetic (MON 87751 × MON 87701 × MON 
87708 × MON 89788), conferă toleranță la erbicidele care conțin glifosat, glufosinat și 
dicamba și produce trei proteine insecticide (Cry1A.105, Cry2Ab2 și Cry1Ac, 
cunoscute sub denumirea de „toxine Bt”) care sunt toxice pentru larvele anumitor 
lepidoptere (fluturi și molii)1;

 – 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 (Texte adoptate, P9_TA(2020)0069).

 – Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 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 porumb modificat genetic 
MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 și din porumb modificat genetic 
obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, 
MIR162 și NK603, și de abrogare a Deciziei (UE) 2018/1111 de punere în aplicare a 
Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2020)0291).

 – Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2020 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 soia modificată genetic 
SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, P9_TA(2020)0292).

 – Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 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 porumb modificat genetic 
MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 și din porumb 
modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele 
MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 și NK603, în temeiul Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte adoptate, 
P9_TA(2020)0293).

 



C. întrucât evaluările anterioare ale celor patru evenimente individuale ale soiei modificate 
genetic cu acumulare de gene, care au fost deja autorizate, au fost utilizate ca bază 
pentru evaluarea celor patru evenimente de soia modificată genetic cu acumulare de 
gene1;

D. întrucât, la 25 septembrie 2019, EFSA a adoptat un aviz favorabil, care a fost publicat la 
11 noiembrie 20192;

Observațiile statelor membre și puncte suplimentare

E. întrucât autoritățile competente ale statelor membre au trimis numeroase observații 
critice destinate agenției EFSA, în cursul perioadei de consultare de trei luni3; întrucât 
aceste observații critice includ preocupări legate de faptul că nu a fost efectuată nicio 
analiză cu privire la reziduurile de glifosat sau la metaboliții de glifosat din soia 
modificată genetic cu acumulare de gene, că nu a existat nicio testare a posibilelor 
efecte sinergice sau antagoniste ale toxinelor Bt cu reziduurile de erbicide, că întrebările 
referitoare la siguranța soiei modificate genetic cu acumulare de gene și a alimentelor și 
furajelor derivate rămân fără răspuns, că efectele potențiale asupra reproducerii sau a 
dezvoltării pe termen lung ale alimentelor sau ale furajelor nu au fost evaluate și că, din 
cauza informațiilor lipsă, siguranța soiei modificate genetic cu acumulare de gene nu 
poate fi evaluată pe deplin;

F. întrucât în urma unei analize științifice independente s-a constatat că, printre altele, nu 
se poate trage o concluzie finală cu privire la siguranța soiei modificate genetic cu 
acumulare de gene, că evaluarea toxicologică și evaluarea riscului pentru mediu sunt 
inacceptabile și că evaluarea riscurilor nu îndeplinește cerințele de evaluare a riscurilor 
pentru sistemul imunitar4;

Erbicidele complementare

G. întrucât s-a demonstrat că cultivarea de plante modificate genetic cu toleranță la erbicide 
are ca efect utilizarea unor cantități mai mare de erbicide, în mare parte din cauza 
apariției unor buruieni tolerante la erbicide5; întrucât, prin urmare, este de așteptat ca 

1 Avizul EFSA, p. 11, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5847

1 Avizul EFSA, p. 3, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5847

2 Idem.
3 Observațiile statelor membre:
 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-

Q-2016-00009
4 Observațiile Testbiotech în urma evaluării de către EFSA a soiei modificate genetic 

MON87751 x MON87701 x MON87708 x MON89788, pentru utilizări în alimente și 
furaje, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 (cererea EFSA-GMO-NL-2016- 
128) a Bayer/Monsanto, decembrie 2019, 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87751%20x
%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788_fin.pdf

5 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), pp. 31-48,

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5847
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5847
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00009
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00009
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788_fin.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788_fin.pdf


culturile de soia modificată genetic să fie expuse la doze mai mari și repetate de erbicide 
complementare (glufosinat, dicamba și glifosat), fapt ce ar putea duce la creșterea 
cantității de reziduuri în recolte;

H. 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 Consiliului1; întrucât autorizarea utilizării glufosinatului în 
Uniune a expirat la 31 iulie 20182;

I. întrucât un studiu evaluat inter pares a constatat că glifosatul se acumulează în soia 
modificată genetic, cu un impact negativ corespunzător asupra compoziției nutriționale 
în comparație cu soia nemodificată genetic3; întrucât un proiect-pilot desfășurat în 
Argentina a constatat niveluri surprinzător de ridicate ale reziduurilor de glifosat în soia 
modificată genetic4;

J. 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; 
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 glifosatului5;

K. întrucât un studiu științific publicat în august 2020 a constatat că utilizarea substanței 
dicamba poate crește riscul de apariție a cancerului hepatic și intrahepatic al canalelor 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, 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, și Schütte, G., 
Eckerstorfer, M., Rastelli, V. et al., „Herbicide resistance and biodiversity: agronomic 
and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants”, 
(Rezistența la erbicide și biodiversitatea: aspecte agronomice și de mediu ale plantelor 
modificate genetic rezistente la erbicide), Environmental Sciences Europe 29, 5 (2017),

 https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y
1 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).

2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-
substances/index.cfm?event=as.details&as_id=79 

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722 
4 

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argenti
na_0.pdf 

5 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/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0100-y
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/index.cfm?event=as.details&as_id=79
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/index.cfm?event=as.details&as_id=79
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
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/


biliare1;

L. întrucât, în plantele modificate genetic, modul în care erbicidele complementare sunt 
descompuse de către plantă, precum și compoziția și, prin urmare, toxicitatea produșilor 
de descompunere (metaboliții) pot fi generate de modificarea genetică în sine2;

M. întrucât, deși în avizul EFSA se afirmă că „evaluarea reziduurilor de erbicide relevante 
pentru prezenta cerere a fost investigată de Unitatea Pesticide EFSA”, acest lucru nu 
este suficient, deoarece toxicitatea combinatorie a erbicidelor complementare și a 
produselor de descompunere și interacțiunea lor potențială cu soia modificată genetic în 
sine nu au fost luate în considerare;

N. întrucât un număr de autorități competente din statele membre au semnalat absența unei 
analize a reziduurilor de erbicide pe culturile modificate genetic și a eventualelor riscuri 
pentru sănătate, ca o preocupare în observațiile acestora cu privire la evaluarea riscurilor 
efectuată de EFSA;

Lipsa unor limite maxime de reziduuri și a controalelor aferente

O. 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 care conțin substanțe active care nu sunt autorizate pentru utilizare în 
Uniune, cum ar fi glufosinatul, ar trebui să fie controlate și monitorizate cu atenție4;

P. 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 ;

Proteinele Bt

Q. întrucât mai multe studii arată că au fost observate efecte secundare care pot afecta 
sistemul imunitar după expunerea la proteinele Bt și că anumite proteine Bt pot avea 

1 https://academic.oup.com/ije/advance-article-
abstract/doi/10.1093/ije/dyaa066/5827818?redirectedFrom=fulltext

2 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 

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 (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://academic.oup.com/ije/advance-article-abstract/doi/10.1093/ije/dyaa066/5827818?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/ije/advance-article-abstract/doi/10.1093/ije/dyaa066/5827818?redirectedFrom=fulltext
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263


proprietăți adjuvante1, ceea ce înseamnă că pot intensifica efectul alergen al altor 
proteine cu care intră în contact;

R. întrucât o opinie minoritară adoptată de un membru al Grupului EFSA pentru OMG în 
procesul de evaluare a unui tip de porumb modificat genetic cu acumulare de gene și a 
subcombinațiilor sale a constatat că, deși nu s-au identificat niciodată efecte 
neintenționate asupra sistemului imunitar în nicio cerere în care sunt exprimate 
proteine Bt, acestea „nu pot fi observate în cadrul studiilor toxicologice [...] 
recomandate și efectuate în prezent pentru evaluarea siguranței plantelor modificate 
genetic de către EFSA, deoarece aceste studii nu includ testele corespunzătoare în acest 
scop”2;

S. întrucât nu se poate concluziona că consumul de soia modificată genetic cu acumulare 
de gene este sigură pentru sănătatea umană și animală;

Procesul decizional nedemocratic

T. întrucât în urma votului din 26 octombrie 2020 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;

U. întrucât Comisia recunoaște că este problematic faptul că deciziile de autorizare a OMG 
sunt adoptate în continuare 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 general, dar a devenit norma în procesul de luare a deciziilor privind 
autorizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic;

V. 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, în cursul celei de a noua legislaturi, 
Parlamentul a adoptat 11 obiecții; întrucât nu a existat o majoritate calificată a statelor 
membre în favoarea autorizării niciuneia dintre aceste organisme modificate genetic; 
întrucât, în ciuda faptului că ea însăși recunoaște lacunele pe plan democratic și în ciuda 
absenței sprijinului din partea statelor membre și a obiecțiilor Parlamentului, Comisia 
continuă să autorizeze organisme modificate genetic;

W. întrucât, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011, Comisia poate decide să 
nu autorizeze un organism modificat genetic atunci când nu există o majoritate 

1 Pentru o trecere în revistă, a se vedea Rubio-Infante, N., & Moreno-Fierros, L., „An 
overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in 
mammals”, Journal of Applied Toxicology, mai 2016, 36(5): pp. 630-648, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full 

2 Cererea EFSA-GMO-DE-2010-86 (porumbul Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 și trei 
subcombinații, independent de originea lor), opinie minoritară, Wal, J.M., membru al 
Grupului EFSA pentru OMG, EFSA Journal 2018;16(7):5309, p. 34, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309


calificată a statelor membre care să fie în favoare în cadrul comitetului de apel1; întrucât 
nu este necesară nicio modificare a legislației în această privință;

Respectarea obligațiilor internaționale ale Uniunii

X. 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);

Y. 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 sănătății2; 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 solului3;

Z. întrucât EFSA a constatat că expunerea estimată a operatorului la glufosinat, clasificat 
drept toxic pentru reproducere, atunci când este folosit pentru combaterea buruienilor în 
porumbul modificat genetic a depășit nivelul acceptabil de expunere a operatorului chiar 
și atunci când a fost utilizat echipamentul individual de protecție4; întrucât riscul unei 
expuneri mult prea ridicate a operatorilor reprezintă un motiv deosebit de îngrijorare în 
ceea ce privește culturile modificate genetic tolerante la erbicide, din cauza volumelor 
mai mari de erbicide utilizate;

AA. 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 fosili5; 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 pădurilor6; 

1 Comisia „poate”, nu „este obligată” să acorde o autorizație în cazul în care nu există o 
majoritate calificată a statelor membre care să fie în favoare în cadrul comitetului de 
apel, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

2 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofo

od.aspx 
3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 
4 „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

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

6 Idem, p. 2.

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/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2019&nu_doc=0352


întrucât ODD 15 include obiectivul de a opri defrișările până în 20201; întrucât pădurile 
joacă un rol multifuncțional, care sprijină realizarea celor mai multe ODD2;

AB. întrucât producția de soia este un factor determinant al defrișărilor 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 genetic3;

AC. întrucât marea majoritate a soiurilor de soia modificate genetic autorizate pentru 
cultivare în Brazilia și Argentina sunt, de asemenea, autorizate să fie importate în 
Uniune4 ; întrucât soiul de soia modificat genetic este deja autorizat pentru cultivare în 
Argentina5 ;

AD. întrucât o analiză 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 Uniune6 ;

AE. întrucât un studiu științific recent supus evaluării inter pares a constatat că Uniunea este 
regiunea cu cea mai mare amprentă de carbon din lume asociată importurilor de soia din 
Brazilia, cu 13,8 % mai mare decât cea a Chinei, cel mai mare importator de soia, din 

1 A se vedea obiectivul 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/ 
2 Comunicarea Comisiei din 23 iulie 2019 intitulată „Intensificarea acțiunii UE pentru 

protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial”, COM(2019)0352, p. 2.
3 Serviciul internațional pentru achiziția de aplicații agro-biotehnologice, „Situația 

mondială a culturilor biotehnologice / modificate genetic comercializate în 2017: 
adoptarea culturilor biotehnologice explodează odată cu acumularea beneficiilor 
economice în decurs de 22 de ani”, ISAAA nr. 53 (2017), p. 16 și 21, 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf 

4  prin verificarea încrucișată a două baze de date în octombrie 2020, registrul comunitar 
al produselor alimentare și furajelor modificate genetic 
(https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm) și baza de date cu 
aprobările OMG a ISAAA (http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase) se poate calcula 
câte culturi de soia modificate genetic autorizate pentru cultivare în Brazilia și 
Argentina sunt, de asemenea, autorizate să fie importate în Uniune. Pentru Brazilia: din 
17 culturi de soia modificate genetic autorizate pentru cultivare, 12 sunt autorizate în 
prezent să fie importate în Uniune, în timp ce autorizația pentru trei tipuri de soia 
modificată genetic este în curs de aprobare. Pentru Argentina: dintr-un total de 15 
culturi de soia modificate genetic autorizate pentru cultivare, 10 sunt autorizate în 
prezent să fie importate în Uniune, în timp ce autorizația pentru trei tipuri de soia 
modificată genetic este în curs de aprobare. 

5  
https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=438&Event=

MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788
6  Raport tehnic 2013-063 al Comisiei, „Impactul consumului UE asupra defrișărilor: 

analiză cuprinzătoare a impactului consumului UE asupra defrișărilor”, studiu finanțat 
de Comisia Europeană, DG ENV, și efectuat de VITO, IIASA, HIVA și IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact
.pdf, pp. 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.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0352&qid=1604669976351
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=438&Event=MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788
https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/event/default.asp?EventID=438&Event=MON87751%20x%20MON87701%20x%20MON87708%20x%20MON89788
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf


cauza unei ponderi mai mari a emisiilor provenite din defrișările încorporate1; întrucât 
un alt studiu recent a constatat că aproximativ o cincime din soia exportată către Uniune 
din regiunile Amazonia și Cerrado din Brazilia, în principal pentru hrana animalelor, ar 
putea fi „contaminată cu defrișări ilegale”2;

AF. întrucât incendiile forestiere din Amazonia sunt determinate de nivelurile ridicate de 
defrișare; întrucât, într-o comunicare din 2019, Comisia și-a exprimat ambiția de a 
proteja și a reface pădurile la nivel mondial3; întrucât protecția globală a biodiversității, 
inclusiv a pădurilor, este un obiectiv-cheie al Strategiei UE în domeniul biodiversității, 
publicată recent de Comisie4 ;

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 Consiliului5 , constă în asigurarea 
unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății 
umane, a sănătății și bunului tratament al animalelor, a intereselor de mediu și ale 
consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, 
asigurând, în același timp, funcționarea efectivă a pieței interne;

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

4. salută faptul că, în final, Comisia a recunoscut, într-o scrisoare din 11 septembrie 2020 
adresată deputaților, necesitatea de a ține seama de sustenabilitate în deciziile de 

1 Escobar, N., Tizado, E. J., zu Ermgassen, E. K., Löfgren, P., Börner, J., Godar, J., 
„Spatially-explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions 
embodied in Brazil’s soy exports” (Date explicite din punct de vedere spațial ale 
mărfurilor agricole: cartografierea emisiilor de carbon încorporate în exporturile de soia 
ale Braziliei), Global Environmental Change, volumul 62, mai 2020, 102067

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623
2 Rajão, R., Soares-Filho, B., Nunes, F., Börner, J., Machado, L., Assis, D., Oliveira, A., 

Pinto, L., Ribeiro, V., Rausch, L., Gibbs, H., Figueira, D., „The rotten apples of Brazil’s 
agribusiness” (Merele putrede ale agroindustriei braziliene), Science, 17 iulie 2020, 
volumul 369, nr. 6501, p. 246-248, 
https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246.

3 Comunicarea UE privind intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea 
pădurilor la nivel mondial https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=RO

4  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor: „Strategia UE privind biodiversitatea pentru 
2030: Readucerea naturii în viețile noastre”, mai 2020, https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

5  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).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623
https://science.sciencemag.org/content/369/6501/246
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0352&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF


autorizare a organismelor modificate genetic1 ; își exprimă, cu toate acestea, 
dezamăgirea profundă că, la 28 septembrie 2020, Comisia a autorizat un alt tip de soia 
modificată genetic pentru import2 , în pofida unei obiecții din partea Parlamentului și a 
majorității statelor membre;

5. invită Comisia să avanseze de urgență în elaborarea criteriilor de sustenabilitate, 
implicând în totalitate Parlamentul; invită Comisia să ofere informații cu privire la 
modul în care se va desfășura acest proces și la intervalul de timp prevăzut;

6. îndeamnă din nou Comisia să țină seama de obligațiile Uniunii în temeiul acordurilor 
internaționale, cum ar fi Acordul de la Paris privind schimbările climatice, Convenția 
ONU privind diversitatea biologică și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;

7. își reiterează apelul adresat Comisiei de a înceta autorizarea OMG, indiferent dacă sunt 
destinate cultivării sau pentru alimente și furaje, în cazul în care statele membre nu emit 
niciun aviz în cadrul comitetului de apel, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011;

8. își reiterează apelul adresat Comisiei de a nu autoriza culturi modificate genetic 
rezistente la erbicide până când riscurile pentru sănătate asociate reziduurilor nu sunt 
investigate în mod cuprinzător, de la caz la caz, ceea ce impune o evaluare completă a 
reziduurilor rezultate în urma pulverizării acestor culturi modificate genetic cu erbicide 
complementare, o evaluare a produselor de descompunere ale erbicidelor și a 
eventualelor efecte combinatorii, inclusiv cu însăși planta modificată genetic;

9. invită din nou 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 o substanță activă cu acțiune erbicidă, neautorizată pentru utilizare în 
Uniune;

10. invită din nou EFSA să dezvolte în continuare și să utilizeze în mod sistematic metode 
care să permită identificarea efectelor neintenționate ale evenimentelor de transformare 
cu acumulare de gene, de exemplu în contextul proprietăților adjuvante ale toxinelor Bt;

11. își exprimă din nou consternarea 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. se bucură de anunțul unei propuneri legislative din partea Comisiei privind măsuri 
pentru a evita sau a reduce la minimum introducerea pe piața UE a produselor asociate 
cu defrișarea sau cu degradarea pădurilor prevăzute pentru iunie 2021; între timp, având 
în vedere că este urgent să se combată defrișările în pădurile din Amazonia, Cerrado și 
Gran Chaco și faptul că cererea Uniunii de soia modificată genetic contribuie la 
defrișarea pădurilor din această regiune, invită din nou Comisia să suspende imediat 
importul de soia modificată genetic cultivată în Brazilia și Argentina, utilizând 
articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, dacă este necesar, până la instituirea 
unor mecanisme eficace obligatorii din punct de vedere juridic pentru a împiedica 
introducerea pe piața Uniunii a produselor asociate cu defrișarea și cu încălcări ale 

1 https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
2 MON 87708 × MON 89788 × A5547-127. 

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100
3 Idem.

https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/gm_register_auth.cfm?pr_id=100


drepturilor omului legate de aceasta;

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


