
EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară) a confirmat siguranţa 
porumbului modificat genetic

La 20 februarie 2012, Franţa a furnizat Comisiei Europene o "nouă argumentaţie 
ştiinţifică ", în sprijinul cererii sale reînnoite pentru interzicerea introducerii pe piaţă a 
porumbului modificat genetic MON 810 (MG), în conformitate cu articolul 34 din 
Regulamentul ( CE) nr 1829/2003. Această cerere a fost însoţită de o declaraţie prin 
care se arată că în cazul în care Comisia nu poate fi de acord cu cererea Franţei de a 
interzice porumbul modificat genetic în cauză, aceasta ar trebui să acţioneze unilateral 
pentru a preveni orice deteriorare sau daune. Toate acestea au fost cauzate de faptul 
că atât Inalta Curte franceză cât şi Curtea Europeană de Justiţie au constatat o 
încălcare a legislaţiei europene de către Franţa, cu deciziile sale de a interzice 
introducerea pe piaţă a porumbului modificat genetic pe teritoriul său. Ambele instanţe 
au confirmat că Franţa nu a produs nici o dovadă ştiinţifică relevantă pentru a susţine 
acuzaţia că porumbul în cauză ar fi nesigur. 
Cu toate acestea, Franţa a anunţat imediat că va face tot posibilul pentru a reînnoi 
solicitarea. 
Ca de obicei, Comisia Europeană a solicitat Autorităţii Europene pentru Siguranţa 
Alimentară – Secţiunea privind organismele modificate genetic să evalueze 
documentaţia depusă de către Franţa în sprijinul cererii sale. Secţiunea a subliniat 
faptul că unele publicaţii menţionate de către Franţa ca "dovezi ştiinţifice noi" au fost, de 
fapt, deja prezentate ca justificare a deciziei Franţei din 2008 (cea care a fost găsită 
ulterior ilegală de către instanţele de judecată). De asemenea, în documentaţia depusă 
Secţiunea nu a putut identifica nici o dovadă ştiinţifică nouă care să indice faptul că 
porumbul MON 810 cultivat în UE prezintă un risc semnificativ şi iminent pentru 
sănătatea oamenilor, a animalelor sau a mediului. 
De asemenea, în ceea ce priveşte managementul şi monitorizarea porumbului MON 
810, EFSA nu a găsit nici o dovada de risc pentru sănătatea oamenilor, a animalelor 
sau a mediului care să sprijine o interdicţie a porumbului modificat genetic ca o măsură 
de urgenţă. Aici, Secţiunea OMG a EFSA a confirmat evaluarea asupra  rezultatelor 
postcontrolului de piaţă privind monitorizarea mediului, care nu au identificat  efecte 
adverse ale porumbului modificat genetic în cauză, în timpul vegetaţiei din anii 2009 şi 
2010. 
A rezultat negru pe alb că interzicerea porumbului modificat genetic în Franţa nu se 
bazează pe ştiinţă, şi nici nu este bazată pe "noi dovezi " ale unei evaluări corecte şi de 
siguranţă. Aceasta este o măsură pur politică. 
Acest lucru transmite un mesaj important pentru negocierile în curs de desfăşurare 
privind o posibilă re-naţionalizare a autorizaţiilor pentru organismele modificate genetic 
şi anume că siguranţa trebuie să fie determinată la nivelul UE. Europa nu poate avea 
produse care să fie considerate sigure, dar numai pentru o parte din cetăţenii săi. 
Acum rămâne de văzut cum noul guvern ales şi noul ministru francez  (care se întâmplă 
să fie un fost membru al Parlamentului European) vor reacţiona la constatările 
oamenilor de ştiinţă de top din Europa.
  


