
A. NOILE ORGANISME MODIFICATE GENETIC

Noua generație de OMG

În lumina eșecului întâmpinat de vechea generație de OMG și a respingerii lor 
în masă de către cetățenii europeni, industria de biotehnologie a lansat tehnici 
noi de editare a genomului, al căror scop este corectarea plantelor pentru a 
evolua mai repede decât natura și, mai apoi, pentru a selecta și 
multiplica acele plante cu trăsăturile specifice dorite. Câteva exemple de noi 
tehnici de editare genetică sunt CRISPR-Cas9, cisgeneza, mutageneza 
microbiologică, metilarea ADN-ului, agroinfiltrația etc.

Spre deosebire de OMG clasice, care combină secvențe genetice în afara 
organismului, înainte de a le insera aleator în genomul său (transgeneză), noile
tehnici genomice sunt aplicate direct plantelor sau unor părți ale plantelor, in 
vitro, însă tot la nivelul genei.

Noile manipulări genetice pot genera într-un mod neașteptat multe efecte 
ascunse, imprevizibile și neintenționate în primă instanță, cu riscuri ireversibile 
asupra sănătății și a mediului înconjurător. Mai mult, ele reprezintă o 
amenințare la autonomia țăranilor de a alege ce hrană produc și de a își 
menține, cultiva, multiplica și vinde semințele țărănești.

Situația la nivel european 

La  influența  lobby-ului  companiilor  de  biotehnologie  și  a  câtorva  state
europene, Comisia Europeană dorește să schimbe actuala Directivă 18/2001,
care reglementează strict OMG-urile și să o facă mai flexibilă, în ideea de a
excepta de la normele sale noile OMG-uri.  

Aceste intenții există deși în iulie 2018, Curtea Europeană de Justiție a clarificat
statutul legal al noilor OMG, și anume că noile tehnici de inginerie genetică pot
produce OMG, și a decis că acestea trebuie să se supună legislației în vigoare
privind OMG-urile  (Directiva  2001/18/CE),  trebuind  să parcurgă procedura  de
autorizare și evaluare a riscurilor asupra sănătății umane, animale și a mediului
înainte de fi introduse pe piață și eliberate în mediu.

În același timp, Ministerul  Agriculturii  și  Dezvoltării  Rurale susține scoaterea
noilor OMG din legislația curentă, motivând nevoia de  face față schimbărilor
climatice  și  securității  alimentare,  precum  și  dezvoltarea  sectorului  agro-
alimentar (transmise în timpul unei consultări realizate de Comisia Europeană).
MADR consideră  că  noile  tehnici  de  editare  a  genomului  prezintă  un  mare
potențial, iar riscurile lor sunt similare altor tehnologii. De asemenea, în cadrul
întrunirii Consiliului de Miniștri ai UE, MADR și guvernul român au susținut astfel
simplificarea și flexibilizarea legislației  în favoarea noilor OMG și,  implicit,  în
defavoarea sănătății oamenilor, a animalelor și a mediului. 

În lumina dezbaterilor intense pe acest subiect, Comisia Europeană a lansat un
document realizat de echipa sa tehnică din care reiese foarte clar poziția sa și



intenția  exprimată  de  a  schimba  numeroase  acte  legislative,  precum și  de
referitoare la comercializarea semințelor, reglementări referitoare la sănătatea
plantelor și a materialului de înmulțire și protecția invențiilor și a varietăților de
plante biotehnologice. 

Societatea civilă 
Într-un sondaj publicat în martie 2021 de catre Partidul Verzilor în Parlamentul
European, datele arată că marea  majoritate a europenilor (78%) au auzit de
OMG și 87% din români le cunosc. Dintre acesți 88% vor ca ele să fie strict
reglementate, confirmând rezultalele sondajelor realizate de Eco Ruralis în anii
anteriori.  

La nivel  european, s-a format încă de acum câțiva ani  o alianță europeană
formată  din  Via  Campesina  Europa,  organizatii  de  protecția  mediului,
organizații de consumatori, cercetători, organizații pentru drepturile omului, de
fermieri șamd care lucrează împreună pentru a opri schimbarea legislației și
menținerea Directivei OMG așa cum este acum, ele fiind strict reglementate.

În acest sens, anul acesta, Eco Ruralis a semnat o scrisoare de poziție pe tema
noilor  OMG  și  care  a  fost  transmisă  de  alianță  ui  Frans  Timmermans,
vicepreședintele  Comisiei  Europene si  prin  intermediul  căreia  i  se  solicita  o
poziție fermă împotriva relaxării legislației privind OMG-urile.  Eco Ruralis este
reprezentantă  de  Via  Campesina  Europa în  această  alianță  și  susține  ECVC
atunci când este necesar.

B. CADRUL LEGISLATIV PENTRU COMERCIALIZAREA SEMINȚELOR

Comisia  Europeană  într-un  document  oficial  propune  patru  opțiuni  pentru
reformarea legislației privind comercializarea semințelor: 

1. Să mențină sistemul actual fără nicio schimbare majoră.
2. Să se producă o simplificare structurală și o aliniere a mai multor legi. 
Această opțiune, din punct de vedere al ECVC, ar avantaja industria de 
semințe, având loc o simplificare a procedurilor și permițând realizare de 
controale de către ei înșiși sunt supervizare oficială șamd.
3. Realizarea unei exceptări pentru rețelele de conservare de semințe și pentru 
grădinarii amatori și a unui cadru specific pentru schimbul în natură între țărani
(doar asociați), un sistem mai modern și flexibil de înregistrare, certifcare și 
etichetare a semințelor, criterii obligatorii de sustenabilitate. 
4. Legislația de comercializare a semințelor să se aplice doar utilozatorilor 
profesionali și non-profesionali, derogările să fie mentinute la minim. 

În  momentul  de  față,  Via  Campesina  Europa  lucrează  la  comentarii  pe
marginea documentului prezentat. 


	 Noua generație de OMG

