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PROIECT DE OPINIE 
 

asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr.1829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea 

statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor alimentare şi 
furajelor modificate genetic pe teritoriul lor 

[COM(2015)177] 
 
 

În conformitate cu art.168 şi 170 (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 şi Protocolului 
nr.2, anexate TUE, a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi a solicitării 
Comisiei pentru afaceri europene nr.4c-19/484/31.08.2015, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată cu propunerea de 
Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr.1829/2003 în ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de 
a interzice utilizarea produselor alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor 
[COM(2015)177] pentru examinare  din punct de vedere al fondului. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au dezbătut propunerea sus menţionată în şedinţa din data de 27 octombrie 2015. 

Din totalul de 35 deputaţi,  membri ai Comisiei la dezbateri au participat 31 deputaţi.  
Ca invitat, din partea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor a participat la dezbaterea  propunerii de Regulament al Parlamentului European 
şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1829/2003 în ceea ce priveşte 
posibilitatea statelor membre de a restricţiona sau de a interzice utilizarea produselor 
alimentare şi furajelor modificate genetic pe teritoriul lor, doamna Lenuţa Ichim, 
vicepreşedinte.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă au hotărât, în 
unanimitate, să întocmească un proiect de opinie negativ din următoarele considerente: 

 
1. Opţiunea de a muta la nivelul Statelor Membre un proces decizional care 

ameninţă să perturbe întreg lanţul de aprovizionare al Uniunii Europene trebuie 
evitată. Acesta poate conduce la riscuri serioase pentru piaţa unică, dezechilibrând balanţa 
aprovizionării Uniunii Europene cu materii prime agricole modificate genetic, de care 
Uniunea Europeană este fundamental dependentă, având în vedere importurile de proteină 
vegetală pentru producţia de furaje, care furnizează cam 95% din necesarul anual de consum. 
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2. Nu permite un cadru de reglementare eficient pentru funcţionarea efectivă a 

pieţei interne a Uniunii Europene. Lipsa de uniformitate între criteriile utilizate de 
diferitele State Membre va face ca unele produse să fie simultan autorizate şi interzise pe 
aceeaşi piaţă unică europeană, generând incertitudine şi costuri suplimentare pentru 
operatorii economici. Sectorul agro-alimentar solicită existenţa unui sistem european de 
autorizare a Organismelor Modificate Genetic pentru utilizarea în furaje şi alimente care să 
permită mişcarea liberă şi facilă a alimentelor şi furajelor evaluate ca sigure pe întreaga piaţă 
internă a Uniunii Europene. 

 
 3. Face posibilă înlocuirea actualului sistem de autorizare a produselor agricole 
modificate genetic bazat pe evaluarea ştiinţifică a Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentelor (EFSA) cu criterii arbitrare, de natură politică sau ideologică. Orice interferenţă 
de altă natură decât ştiinţifică în procesul de evaluare a riscului ar trebui evitată. EFSA, în 
baza opiniilor experte şi independente, este necesar să rămână responsabilă în totalitate de 
managementul riscului şi trebuie să stabilească proceduri eficiente, raţionale şi fundamentate 
ştiinţific. 
 
 4. Afectează competitivitatea lanţului agro-alimentar şi al celui românesc pe 
piaţa mondială. Politicile Uniunii Europene trebuie să permită operatorilor europeni de 
furaje şi alimente să concureze pe picior de egalitate într-o lume în care creşte eficienţa 
producţiei şi se globalizează lanţurile de aprovizionare. Pe termen mediu şi lung, fermierii şi 
producătorii din Uniunea Europeană au nevoie de un acces mai bun la tehnologiile moderne 
esenţiale pentru a-şi îmbunătăţi randamentul. Dacă unele state membre ar interzice 
importurile de Organisme Modificate Genetic, pe termen mediu şi lung, este de aşteptat o 
creştere a preţurilor la soia nemodificată genetic, ca un stimulent pentru creşterea 
producţiei a acestei culturi, ceea ce se va reflecta direct în costurile producţiei zootehnice, 
respectiv, în preţurile de consum. Anticipăm că acest lucru va fi cu atât mai accentuat cu 
cât cererea de proteină din ţările terţe (China, Mexic, Japonia, Indonezia, Turcia), care 
nu discriminează culturile transgenice, continuă să crească şi acest lucru va determina 
marile ţări cultivatoare de soia, pentru care Uniunea Europeană nu este importatorul 
principal, să nu-şi schimbe tehnologia pe termen mediu.  
 În ceea ce priveşte România, măsurile propuse de modificare a regimului 
legislativ privind produsele agricole modificate genetic destinate importului şi 
procesării în Uniunea Europeană pot afecta masiv producătorii de furaje şi sectorul 
zootehnic din ţara noastră, prin distorsiunile pe care le vor genera asupra raportului 
cerere/ofertă.        
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