
Scrisoare deschisă:

Solicităm Uniunii Europene să se opună slăbirii legislației europene privind OMG-urile

Stimate dle Vice-președinte al Comisiei Europene Frans Timmermans,

În calitate de organizații ale societății civile și din domeniul economic, ne exprimăm îngrijorarea profundă 
față de încercările de a nu supune reglementărilor noua generație de culturi și animale modificate genetic 
(MG), obținute prin noi tehnici de editare a genomului[i], precum CRISPR/Cas.

Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a decis că o nouă generație de Organisme Modificate Genetic trebuie să
se supună legilor actuale ale UE privind OMG-urile.[ii] Excluderea lor din Directiva UE privind OMG-urile “ar 
compromite obiectivul protecției urmărit de Directivă și ar eșua în respectarea principiului precauției pe 
care aceasta urmărește să îl implementeze”, conform Curții (partea 53 a deciziei).

Industria de biotehnologie din agricultură declară că aceste organisme modificate genetic conțin doar mici 
schimbări ale ADN-ului, care ar putea apărea și în mod natural, drept pentru care nu expun niciun risc. 
Totuși, publicații științifice arată că noile tehnici de editare genetică permit realizarea de schimbări genetice 
semnificative și că acestea pot fi foarte diferite de cele care au loc în natură.[iii] Produsele obținute prin 
tehnici genomice sunt noi, iar procesul tehnic este fundamental diferit de tehnicile tradiționale de 
ameliorare și de aceea produsele tehnicilor genomice sunt protejate de brevete. Mai mult, noile tehnici de 
editare genetică pot cauza o serie de modificări genetice nedorite, care pot duce la producerea de noi toxine
sau alergeni sau la transferul de gene rezistente la antibiotic.[iv] De asemenea, chiar și editările intenționate
pot rezulta în trăsături îngrijorătoare în ceea ce privește siguranța alimentară și bunăstarea animalelor și a 
mediului.[v]

Aplicarea noilor tehnici genomice pentru ameliorarea în zootehnie ridică de asemenea îngrijorări etice și de 
bunăstare a animalelor. Acestea, printre altele, se datorează numărului mare de animale necesitate în faza 
de testare pentru producerea de urmași viabili și a lipsei predictibilității sau stabilității editărilor realizate pe 
animale. [vi] Astfel, editarea genetică a animalelor, plantelor sau microorganismelor, utilizând noi tehnici 
genomice, prezintă un pericol pentru consumatori, bunăstarea animalelor și a mediului înconjurător. 

În calitatea dvs. de Vice-președinte al Comisiei Europene, veți fi implicat în trei procese viitoare de luare a 
deciziilor, relevante pentru acest subiect. În acest sens, vă solicităm să luați măsuri astfel încât a.) toate 
organismele derivate din tehnici genomice să continue să fie reglementate în concordanță cu actualele 
standarde UE în privința OMG, b.) produsele rezultate din ele să nu ajungă în mod ilegal în lanțul nostru 
alimentar și c.) Uniunea Europeană să adopte o poziție clară împotriva eliberării în mediu a organismelor 
obținute prin gene drive.



 (1) Decizia Comisiei în privința reglementării noilor tehnici genomice

Comisia Europeană trebuie să își stabilească viziunea cu privire la viitoarele reglementări a noilor tehnici 
genomice până la finalul lunii aprilie, în baza unui studiu realizat intern și mandatat de Consiliul de Miniștri.
[vii] Comisarul responsabil, Stella Kyriakides, pare să considere tehnologia de editare genetică drept o cale 
către consolidarea sustenabilității agriculturii. Suntem îngrijorați că ar dori propunerea unei excluderi a 
anumitor tehnici genomice din legislația actuală europeană privind OMG, conform propunerii industriei de 
biotehnologie. 

Nu este realist să ne așteptăm ca noile tehnici genomice să contribuie la reducerea impactului negativ al 
agriculturii asupra mediului și climei. Promisiunile de a crea culturi modificate genetic rezistente la secetă și
de a reduce nevoia de pesticide sunt vechi precum este și tehnologia de editare genetică însăși.[viii] Aceste 
promisiuni au eșuat, în special pentru că obținerea unor producții stabile într-un mediu instabil este mai 
mult rezultatul unor practici agricole solide și a semințelor adaptate local, iar exemple de succes în acest 
sens sunt nenumărate.[ix] Mai mult, produsele obținute din tehnici genomice sunt protejate de brevete. 
Brevetele asupra semințelor au consecințe economice negative pentru sectorul agricol, inclusiv 
monopolizarea și concentrarea pe piața semințelor.  

 Vă solicităm să vă opuneți oricărei slăbiri a normelor UE privind OMG și să garantați aplicarea 
deplină a deciziei Curții Europene de Justiție din 25 iulie 2018, în acord cu principiul precauției. 
Pentru a obține acest lucru, Comisia trebuie să sprijine eforturile statelor membre de a preveni 
contaminările ilegale ale importurilor în Uniunea Europeană cu culturi modificate genetic 
neautorizate și create prin noi tehnici genomice.[x]

(2) Regresia anuntață a Marii Britanii în privința standardelor referitoare la OMG

Guvernul Marii Britanii derulează o consultare publică referitoare la includerea sau excluderea noilor tehnici 
de ameliorare, inclusiv inginerie genetică, în definirea Organismelor Modificate Genetic. În cazul în care 
actuala lor definiție se va schimba, în mod cert standardele lor naționale de sănătate și de mediu vor fi 
slăbite în comparație cu cele ale Uniunii Europene.[xi]

 Vă solicităm să sprijiniți un răspuns puternic din partea Comisiei Europene la adresa consultării 
derulate de Marea Britanie în privința unei posibile schimbări în legislație, ceea ce ar reprezenta 
o încălcare clară a principiului de non-regresie al Acordului comercial si de cooperare dintre UE și 
Marea Britanie. Vă rugăm să solicitați guvernului Marii Britanii să renunțe la planurile sale sau să 
înfrunte consecințele cu privire la viitorul comerț cu produse agricole dintre UE și Marea Britanie. 

(3) Poziția UE privind reglementarea la nivel global a organismelor obținute prin gene drive



O îngrijorare concretă în privința aplicării noilor tehnici genomice sunt gene drive. Această tehnologie poate 
edita genetic, decima și eradica populații întregi de organisme sălbatice, dintre care în proporție 
covârșitoare insecte. [xii]  Într-o perioadă de crize ecologice, când un milion de specii sunt amenințate, nu 
putem pur și simplu experimenta cu o tehnologie care a fost denumită “extincție la cerere”. [xiii] Un prim 
sondaj reprezentativ, derulat printre cetățenii din opt state membre ale UE, arată un nivel mare de opoziție 
și un grad mic de sprijin față de utilizarea tehnologiei gene drive în mediul înconjurător.[xiv]

Comisia Europeană a declarat că dorește să fie lideră în apărarea naturii, poziție reprezentativă pentru UE în
viitoarele  negocieri din cadrul Convenției ONU pentru Diversitate Biologică și Protocolul de la Cartagena.

 Vă solicităm să sprijiniți un moratoriu la nivel global privind eliberarea în mediu a organismelor
obținute prin ‘gene drive’, bazat pe motive de precauție la nivel internațional, așa cum a fost 
înaintat apelul în Parlamentul European.[xv]

Domnule Vice-Președinte al Comisiei Europene, rezultatele acestor trei procese politice vor determina 
siguranța lanțului nostru alimentar și viitorul sănătății mediului și climei. Vă solicităm să garantați că 
decizia Curții Europene de Justiție va fi integral implementată. Ne bazăm pe Domnia voastră să 
susțineti principiul precauției, să apărați un nivel înalt de protecție și dreptul țăranilor și al 
consumatorilor deopotrivă să aleagă ce cultivă și consumă. Acest lucru presupune ca toate noile 
tehnici genomice să fie reglementate, analizate temeinic din perspectiva riscului și etichetate. 
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