
COMUNICAT DE PRESĂ al Asociatiei Europene a Semintelor
 Bruxelles 
 13/07/2010 
 
 Comisia propune un nou inceput pentru politica GMO  şi abandonează 
responsabilitatea pentru piaţa internă 
 Comisia Europeană a prezentat propunerile sale pentru o nouă politică  pentru autorizarea şi 
utilizarea OMG-urilor (Organismelor Modificate Genetic) în Europa, la conferinţa de presă 
din 13.06.2010.  
Aceste propuneri vor fi, de asemenea, explicate în detaliu deputaţilor în Parlamentul European 
 - PE la reuniunile Comitetului din 13 si 14.06.2010.   Propunerile marcheaza prezentarea 
practica   a anunţului general al preşedintelui  Comisiei,  Barroso, privind orientarea politica 
pentru noua Comisie Europeana de a lucra pentru un echilibru mai bun  al responsabilităţilor 
între UE şi statele membre în domeniul cultivării GMO.  Pentru a face acest lucru, Comisia şi-
a schimbat acum orientările sale catre statele membre privind  coexistenţa GMO şi non-GMO 
in agricultura; în timp ce în trecut măsurile naţionale  au fost supuse controlului Comisiei şi a 
trebuit să bazeze pe date ştiinţifice, aceste măsuri pot  acum sa fie luate de către orice regiune 
şi trebuie doar să fie notificate Comisiei.   Mai mult  , regiunile pot stabili praguri mai mici 
decât cele stabilite de Consiliu şi de   Parlament în Regulamentul UE.   Criticii se tem de o 
combinaţie   de norme şi  obligaţii  arbitrare  pentru furnizorii  de seminţe,  agricultori  şi  alţi 
operatori, care vor conduce la  creşterea incertitudinii juridice în loc să se asigure o practică şi 
orientare echitabilă .  " Faptul cel mai frapant este că Comisia pare să renunţe la politica ei  
stabilita să nu favorizeze un model de producţie faţă de celălalt. ", comenteaza Garlich von  
Essen,  secretarul  general  al  ESA - Asociatia  Europeana a Seminţelor,  cu privire  la   noile 
orientări.  "Acest lucru nu mai este un ghid de coexistenta, este o orientare pentru a justifica  
orice măsură care face coexistenţa in agricultura intre GMO şi non-GMO imposibila,  atât în 
practică cat şi din punct de vedere legal. ", adaugă von Essen, având în vedere schimbarea 
propusă  la  legislaţia  de  autorizare  pentru  OMG-uri.   Potrivit  unei  propuneri  legislative   
publicate cu orientarea noua privind coexistenţa, statele membre ar fi autorizate să  interzica 
cultivarea oricărei  culturi  modificate  genetic  pe teritoriul  lor,  indiferent  la ce se referă,  la 
siguranţa mediului  sau sănătatea publică, în timp ce importul şi folosirea aceloraşi GMO  ar 
fi  în  continuare  autorizată  la  nivelul  UE.   Propunerea  este  puternic  criticată  pentru  ca   
stabileste  un precedent pentru o dezintegrare  a pieţei  interne.   "Comisia  este   ar  trebui să 
protejeze piaţa internă şi statul de drept european, să nu  il abandoneze.  Comisia ar trebui să 
propună o legislaţie care rezolvă   probleme şi nu sa creeze altele noi.   Fără reguli practice 
pentru  prezenţa  neintenţionata  a   OMG-urilor  în  produsele  non-GMO, indiferent  dacă  ne 
referim la seminţe, furaje  sau la produsele alimentare, această politică de re-naţionalizare a 
politicii  GMO va continua  să  expună   industria  europeană  de  seminţe  şi  agricultorii  din 
Europa la grave riscuri juridice şi economice. ",  puncteaza von Essen un neajuns al abordarii 
Comisiei, concluzionând  că "Acest lucru trebuie să fie abordat acum, fie cu o nouă propunere 
sau prin adăugarea   de amendamente pentru a fi dezbatute în continuare la nivelul statelor 
membre şi a Parlamentului European".


