
Cele mai importante instanţe din Franţa şi UE, confirmă faptul că 
interzicerea culturilor modificate genetic în Franţa este ilegală
 
Cea mai înaltă instanţă a Franţei, Consiliul de Stat, a confirmat pe 28.11.2011 
hotărârea Curţii Europene de Justiţie, potrivit căreia interdicţia din 2008 în Franţa 
privind cultivarea plantelor modificate genetic (MG) este ilegală. Ambele instanţe 
au arătat că guvernul francez nu a prezentat nici o dovadă ştiinţifică cu privire la 
orice risc pentru sănătate sau pentru mediu a acestor culturi. În conformitate cu 
dreptul Uniunii Europene, măsurile de urgenţă în ceea ce priveşte culturile 
modificate genetic pot fi invocate numai în cazul existenţei unei situaţii care ar 
putea reprezenta un risc evident şi grav pentru sănătatea umană, sănătatea 
animală sau mediu.
Interdicţia culturilor modificate genetic nu se poate baza pe considerente pur 
politice, ci trebuie să se bazeze pe dovezi ştiinţifice valabile.
  În 2008, în perioada reînnoirii autorizaţiei pentru porumbul MON810, în 
conformitate cu Regulamentul CE 1829/2003, guvernul francez a interzis 
cultivarea acestuia, pe motiv de risc pentru sănătate şi mediu. Consilierul juridic 
la Curtea Europeană de Justiţie, avocatul general Paolo Mengozzi, a făcut clar 
cunoscut faptul că astfel de riscuri invocate nu pot fi ipotetice pentru a justifica o 
interdicţie.
  Văzând aceasta hotărâre, AMSEM, precum şi ESA (Asociaţia Europeană a 
Seminţelor), subliniază faptul că hotărârea vine ca o surpriză având în vedere 
faptul că de mai mult de un deceniu, culturile modificate genetic au fost cultivate 
în total pe mai mult de un miliard de hectare în întreaga lume. Siguranţa acestora 
a fost evaluată de către oamenii de ştiinţă din întreaga lume, precum şi în UE de 
către EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară) şi a fost 
confirmată în tot acest timp. Nici Franţa şi nici o altă ţară europeană nu a produs 
vreodată probe ştiinţifice contrare. 
Ar trebui să se pună capăt la astfel de acuzaţii nefondate care discreditează 
amelioratorii, EFSA şi sistemul UE de reglementare bazat pe dovezi. 


