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Prezentul material a fost redactat de cercetători din ectorul public care lucrează în  
domeniul biotehnologiei si organizatii ale fermierilor care pledează pentru libertatea  
fermierilor de a recurge la culturile cele mai adecvate pentru nevoile lor, inclusiv  
a culturile transgenice (MG) care au fost autorizate prin sistemul 
de reglementare din uniunea europeană.
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■. Rezumat executiv

Fermierii si cercetătorii din domeniul public care au contribuit la redactarea acestui material susțin apelul d-lui John 
Dalli, comisarul european pe probleme de sănătate si politici de protecția consumatorului, referitor la organizarea 
unei dezbateri despre organismele transgenice (OMG) mai documentată si mai puțin polarizată si oferă acest material 
informativ, cu titlu contributiv.

Prezentul material vizează următoarele aspecte: 
 •  PrOvOcările aGriculturii MOnDiale – Până în anul 2050, fermierii trebuie să producă cu 70% mai multe 

alimente, cu mai putin impact asupra mediului si pe o suprafață mai redusă. „intensificarea durabilă” înseamnă, printre 
altele, că fermierii trebuie să aibă culturi care să ofere o producție mai mare la hectar, care utilizează mai eficient 
resursele de apă, depind mai puțin de pesticide si îngrăsăminte, au o valoare nutritivă mai ridicată etc. 

•  cercetarea Din sectOrul Public – biotehnologia modernă poate contribui semnificativ la abordarea acestor 
probleme, pentru că poate ajuta la depăsirea unor limite pe care le are ameliorarea clasică. Multe cercetări din sectorul 
public au ca obiectiv crearea unor hibrizi care să aibă, de exemplu, o rezistență mai mare la boli si dăunători, la solurile 
uscate sau cu salinitate ridicată si un conținut nutritiv crescut.

•  exPeriența De Până acuM a cultivării PlantelOr transGenice – Peste tot în lume sunt cultivate numeroase 
soiuri transgenice, pe sute de milioane de hectare, de peste 16 milioane de fermieri, cu rezultate semnificative 
din punct de vedere economic, social, al sănătății și mediului. În uniunea europeană, numai două tipuri de culturi 
transgenice sunt autorizate pentru cultivare, iar în mai multe țări din uniune, cultivarea acestora este interzisă. În 
schimb, uniunea europeană importă cantități mari de produse transgenice cultivate în afara uniunii. 

•  caDrul eurOPean De reGleMentare PrivitOr la biOtehnOlOGie – sistemul european de reglementare 
privitor la organismele transgenice nu funcționează conform modului în care a fost creat, pentru că deciziile nu sunt 
luate în limitele de timp si/sau nu se sprijină pe criteriul legal al unei evaluări științifice solide a riscurilor. există diverse 
propuneri legislative care s-au făcut pentru a se aborda impasul actual. unele din aceste propuneri au fost primite cu 
îngrijorări legate de Piața internă, de regulamentele O.M.c., de rolul autorității europene pentru siguranța alimentelor 
(eFsa) si de agricultură si cercetare în general.

•  anchetă În rânDul FerMierilOr si cercetătOrilOr – O anchetă-pilot a fost realizată în rândul fermierilor si 
cercetătorilor din 12 țări din ue, pentru a se evalua următoarele aspecte: 1) ce rol ar putea juca culturile transgenice în 
agricultura uniunii europene; 2) experiența cultivării acestora de către fermieri; 3) experiența cercetătorilor din sectorul public. 
 
concluziile desprinse în urma anchetei cuprind următoarele aspecte:

•  În europa, există multe constrângeri legate de cultivarea plantelor si pomilor, iar aceste constrângeri au ca rezultat 
pierderi semnificative la producția medie și/sau un consum substanțial de pesticide, îngrășăminte și/sau apă. 
Pentru multe din aceste constrângeri, ameliorarea convențională nu are decât niste posibilități limitate în a oferi 
soluții adecvate, în timp ce mijloacele biotehnologice există deja sau se găsesc într-un stadiu avansat de concepție. 

•  Politicile OMG actuale din uniunea europeană privează fermierii de niste beneficii potențiale si de libertatea de 
alegere, îngreunând totodată cercetările din sectorul public în domeniul agriculturii durabile.

•  În cele 12 tări în care a fost realizată ancheta există fermieri care vor să aibă libertatea de a alege culturile pe care 
le consideră a fi cele mai potrivite pentru nevoile lor, inclusiv culturi transgenice autorizate.

•  O mare parte din cercetările din sectorul public european sunt încetinite, sistate sau mutate în afara 
continentului, din cauza dificultăților legislative și cheltuielilor de prevenire a distrugerii loturilor experimentale.

Prezentul material se încheie cu recOManDări care includ următoarele aspecte:
•  Guvernelor si instituțiilor din u.e. li se adresează apelul de a aplica sistemul legislativ actual conform modului în 

care ele l-au conceput, susținând, în acelasi timp, libertatea de alegere a fermierilor. 
•  Fermierii si cercetătorii din sectorul public sunt îndemnați să se implice mai mult în comunicarea cu publicul larg 

si legiuitorii si să colaboreze la dezvoltarea pe mai departe a bazei de date a anchetei.

În scopul documentării, vor fi publicate si actualizate informații pe site-ul www.greenbiotech.eu .
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1. PROvOcaRiLe GLOBaLe aLe aGRicuLtuRii 

comunitatea internațională se află în fata unor problematici dificile. la ora actuală, pe glob există peste  
1 miliard de oameni sunt subnutriți, iar acest fapt duce deseori la boli cronice si decese premature. 
agricultura împovărează mediul prin utilizarea pesticidelor, îngrășămintelor, irigațiilor, aratului si prin 
conversia habitatelor naturale. situația este complicată și mai mult de creșterea populației globului si de 
modificările climatice.

conform Organizației pentru alimentatie si agricultură a națiunilor unite (FaO), până în anul 2050 producția 
alimentară de pe glob va trebui să creacă cu 70%. Producția agricolă de furaje, fibre si biomasă va trebui să 
crească si ea considerabil; cu alte cuvinte, este nevoie urgentă de o „intensificare durabilă”. Fermierii au nevoie 
de culturi care să ofere producții mai mari la hectar, să folosească mai eficient rezervele de apă, să depindă 
mai puțin de pesticide si îngrășăminte si să aibă o valoare nutritivă crescută – printre alte caracteristici.

După cum s-a recunoscut în repetate rânduri încă de la summit-ul Pământului, din 19921, nu există o numai 
singură tehnologie care să poată rezolva aceste probleme complexe – însă biotehnologia modernă poate 
contribui semnificativ la rezolvarea lor. 

2. ceRcetĂRiLe PuBLice DiN DOmeNiuL BiOteHNOLOGiei 

biotehnologia modernă este un domeniu-cheie, care oferă tehnologii care pot introduce modificări 
precise în materialul genetic al plantelor, animalelor si microorganismelor.  

Potentialul acestor tehnici pentru plantele si pomii de cultură trebuie înțeles în contextul limitelor 
ameliorării convenționale:  

•  ameliorarea convențională este limitată în privința capacității de transfer a unor gene 
valoroase de la o specie la alta. De exemplu, caracteristica rezistentei la un patogen, 
disponibilă într-un hibrid de grâu, nu poate fi transferată într-o plantă de porumb. 

•  introducerea unei caracteristici într-o cultură poate dura foarte mult timp. De exemplu, 
amelioratorii de măr pot avea nevoie de zeci de ani pentru a introduce o genă rezistentă la 
o boală, în soiurile de mere. 

•  la unele specii, cum sunt bananele, încrucisarea sexuată este extrem de dificilă, dacă nu 
chiar imposibilă.

•  În ameliorarea convențională, în hibridul ales nu sunt încrucișate si introduse numai genele 
dorite, ci si zeci de mii de alte gene, odată cu ele, a căror includere ar putea fi nedorită.
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Pentru a depăși limitele ameliorării convenționale, în ultimele decenii, oamenii de știință au pus 
la punct tehnici care fac posibile: 

1. identificarea unei gene responsabile pentru o anumită caracteristică dintr-un organism;
2. izolarea genei care dictează caracteristica respectivă; 
3.  transferarea ei în celule, printr-un proces numit „transformare”. celulele care poartă noua 

genă sunt apoi regenerate, pentru a produce o plantă ale cărei progenituri vor purta 
noua genă si vor exprima caracteristica dorită.

ingineria genetică este folosită pentru a transfera gene și (i) poate fi mult mai rapidă decât 
ameliorarea convențională; (ii) este mai precisă decât metodele de ameliorare vegetală tipică; 
(iii) poate fi folosită pentru a transfera gene care în general nu pot fi mutate prin încrucișări 
genetice standard. 

Motivul pentru care, în principiu, orice genă, din orice organism (microorganism, plantă sau 
animal) poate fi făcută să funcționeze în orice alt organism este faptul că toate genele sunt 
formate din aDn, iar codul genetic este universal, fiind deci unic pentru toate organismele. De 
altfel, multe gene care se găsesc într-un organism pot fi găsite si în altul. De exemplu, multe 
gene de plante se găsesc în alte specii de plante, dar si în ciuperci, bacterii si animale.

O mare parte din cercetările publice actuale din domeniul biotehnologiei agricole moderne 
vizează consolidarea durabilității economice, sociale si/sau ecologice a producției de alimente, 
furaje si biomasă.

În ultimii 30 de ani, guvernele si organizațiile internaționale au investit substanțial – și vor 
continua să investească – în cercetarea si dezvoltarea biotehnologiei agricole moderne.

tipurile de caracteristici care au fost si sunt create de oamenii de știință din sectorul public al 
cercetării cuprind aspecte precum:

•  toleranța mai mare la asa-numitul „stres biotic”; cu alte cuvinte, rezistența la boli si 
dăunători;

•  toleranța mai mare la „stresul abiotic”; adică rezistența la secetă, soluri saline si 
umiditate excesivă; 

•  valoarea nutritivă crescută a culturilor tradiționale, respectiv, continutul de 
provitamină a, vitamină b9, vitamină e, fier, zinc, compusi oleici si proteină de bună 
calitate; 

•  alte caracteristici importante, ca: toleranța la erbicide, utilizarea mai eficientă 
a azotului, reducerea nivelurilor existente de compusi toxici sau alergenici, 
modificarea compușilor amidonici, cresterea randamentului la semințe, ajustarea 
morfologiei culturii. 

Pentru detalii suplimentare si documentație despre cercetările din sectorul public în domeniul 
biotehnologiei, consultați: www.greenbiotech.eu .

3

DOCuMenT infORMATiv

POLiTiCiLe OMG, AGRiCuLTuRA DuRABiLĂ Si  
CeRCeTAReA PuBLiCĂ Din uniuneA euROPeAnĂ



3.  exPeRieNȚa De PÂNĂ acum a cuLtivĂRii PLaNteLOR 
tRaNSGeNice

În afara uniunii europene, introducerea culturilor transgenice a condus la una din cele mai rapide –  
dacă nu cea mai rapidă – adoptare a unei inovații din istoria agriculturii. cultivarea pe scară largă a 
plantelor de cultură transgenice de către fermieri a început în 1996, odată cu introducerea soiei si 
rapitei tolerante la erbicide, precum si a porumbului si bumbacului rezistente la dăunători. Din 1996, 
cultivarea plantelor transgenice la nivel mondial a înregistrat creșteri de peste 10%, anual. 

Datele anului 2011 indică o suprafață mondială a culturilor transgenice de 160 milioane ha, care 
acoperă peste 29 de țări, la un număr de peste 15 milioane de cultivatori, din care jumătate cu 
exploatații mici. cea mai mare suprafață de producție MG se găseste în america de nord (canada, 
s.u.a.), urmată de america de sud (argentina, brazilia) si asia (china si india)2. 

În uniunea europeană, doar două tipuri de culturi transgenice sunt aprobate pentru cultivare: 
porumbul modificat rezistent la dăunători si un soi de cartof modificat, a cărui compozitie amidonică 
modificată permite procesarea cu consum mai mic de energie, apă si substanțe chimice. În 2011, 
porumbul transgenic rezistent la dăunători a fost cultivat pe circa 115 000 ha, în șase țări din uniunea 
europeană, înregistrând o creștere de 26% față de 2010.

O serie de studii din reviste cotate, atât studii de impact,cât și caz-specifice, au analizat efectul acestor 
culturi din punct de vedere socio-economic, al mediului si productivității. 

concluziile acestor rapoarte pot fi sintetizate după cum urmează:

1. utilizarea redusă a erbicidelor si îmbunătătirea gospodăririi solului;
2. utilizarea scăzută a pesticidelor si nivelurile micotoxinice mai mici;
3.  veniturile mai mari pentru fermier si avantaje si pentru sănătatea acestuia, datorită productiei 

medii crescute si utilizării reduse a erbicidelor, insecticidelor si combustibililor fosili.

Utilizarea redusă a erbicidelor si îmbunătățirea gospodăririi solului

introducerea toleranței la erbicide în culturi ca soia, porumbul, rapița pentru ulei si bumbacul a dus 
la o reducere semnificativă a pierderilor tipice de producții medii, cauzate de buruieni. În plus, acest 
lucru le-a permis fermierilor să recurgă la erbicide cu remanență mai mică, în locul celor cu grad 
remanent mai mare. ca urmare, se înregistrează o scădere a procentului de contaminanți chimici din 
apa reziduală provenită de pe solul fermelor, din apa freatică si din cursurile de apă. un al treilea efect 
important al culturilor tolerante la erbicide este promovarea așa-numitei agriculturi fără lucrări ale 
solului („no-till”). În acest sistem de agricultură, se lasă reziduurile de recoltă pe câmp, fără a le întoarce 
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sub brazdă, iarna. aceste reziduuri de cultură oferă avantaje ca: diminuarea alunecărilor de 
teren si eroziunii, retenția mai bună a umidității, sechestrarea mult mai bună a carbonului, 
scăderea nevoii de utilizare a mașinilor agricole si consumului de combustibil si un conținut 
ridicat de humus în sol – un lucru benefic pentru fertilitatea solului si productivitatea durabilă. 
calculele indică totodată si impactul pozitiv al acestei strategii din punctul de vedere al 
reducerii emisiilor de gaze de seră.

Reducerea utilizării pesticidelor si scăderea nivelurilor de micotoxine

insectele dăunătoare pot afecta grav culturile agricole. În spania, de exemplu, sfredelitorul 
european al porumbului le poate cauza fermierilor pierderi de până la 15 % din producția 
medie de porumb, în ani cu un grad mare de infestare. În 2011, fermerii spanioli au cultivat 
aproape 98 000 ha de porumb MOn810, un hibrid transgenic, rezistent la insectele dăunătoare. 
introducerea culturilor rezistente la insecte a condus la o scădere semnificativă a cantității de 
insecticide utilizate. utilizarea scăzută a insecticidelor are un impact benefic atât pentru mediu, 
cât si pentru sănătatea fermierului. calculele bazate pe date din 2002 si 2004, din spania, 
indică faptul că în special datorită reducerii aplicării pesticidelor în urma cultivării porumbului 
transgenic rezistent la insecte, fermierii au înregistrat un beneficiu economic de €3 până la  
€135 la hectar. Mai mult, introducerea rezistentei la insecte, la porumb, a dus la o scădere a 
prezentei unor micotoxine cancerigene, produse de ciuperci care infestează de obicei boabele 
de porumb în urma deteriorării provocate de insecte. Porumbul rezistent la insecte prezintă 
o incidentă mai mică a distrugerilor provocate de insecte, ceea ce reduce șansele de infestare 
fungică, iar acest lucru conduce la o scădere a nivelurilor micotoxinice. În loturi experimentale 
organizate în Germania, italia, turcia si Franța, dar si în condiții de cultivare efectivă, în spania, 
porumbul rezistent la insecte a prezentat un conținut micotoxinic chiar si de 100 de ori mai mic 
decât la porumbul convențional (în funcție de mediul agroecologic si de nivelul de infestare).

Pentru detalii suplimentare si documentație referitoare la experiența de cultivare a plantelor MG 
până la ora actuală, consultați site-ul: www.greenbiotech.eu .

Evaluarea efectelor neprevăzute asupra sănătății omului și asupra mediului

toate plantele transgenice cultivate în toată lumea au făcut obiectul unor evaluări de 
risc riguroase înainte de utilizarea lor comercială, fiind supuse si unor metode diverse de 
supraveghere, în vederea depistării eventualelor efecte adverse, neprevăzute, asupra sănătății 
omului sau mediului. În plus, în ultimele decenii s-au cheltuit sute de milioane de euro în 
domeniul cercetării evaluării riscurilor, atât în uniunea europeană, cât si în afara ei.
 
analizând volumul considerabil de informații din rapoartele de evaluare a riscurilor, din 
documentația de supraveghere si din rapoartele de cercetare bazate pe evaluări de risc, 
remarcăm următoarele:

•  tehnicile de inginerie genetică nu prezintă nici un fel de riscuri inerente. a se 
vedea, în acest sens, de exemplu, raportul intitulat „eu commission-sponsored 
research on safety of Genetically Modified Organisms (1985-2000)”3[„studiu 
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finanțat de u.e., cu privire la siguranța organismelor transgenice (1985-2000)”], în care se 
afirmă că: „utilizarea unei tehnologii mai precise si verificările legislative mai stricte fac 
din organismele transgenice, probabil, niște organisme chiar mai sigure decât plantele si 
alimentele convenționale”. raportul comisiei europene, intitulat „a decade of  
eu-funded GMO research, 2001-2010”4 [„un deceniu de cercetări în domeniul organismelor 
transgenice, finantate de u.e. – 2001-2010”], care analizează proiecte de cercetare 
desfășurate de peste 400 grupuri de cercetători independente, conchide că „biotehnologia 
si, în speță, organismele transgenice nu sunt, în sine, mai riscante decât tehnologiile de 
ameliorare vegetală convenționale”. 

•  caracteristicile care au fost introduse în plante până acum sunt, într-o mare măsură, 
tipul de caracteristici agronomice care țin de rezistenta la insecte, la boli si toleranța la 
erbicide, prezente deja în multe plante de cultură sau care au fost introduse prin tehnici de 
ameliorare tradițională. 

•  După peste 25 de ani de zeci de mii de loturi experimentale OMG si după 16 ani de 
cultivare comercială a hibrizilor de cultură transgenici pe un total de aproape 2 miliarde de 
hectare, s-a acumulat un corpus considerabil de cunostințe și experiență. nu există cazuri 
întemeiate de efecte adverse care să fi rezultat în urma modificărilor genetice. 

•  această din urmă concluzie nu schimbă, desigur, cu nimic faptul că utilizarea nerațională 
a culturilor transgenice poate duce la efecte neprevăzute, la fel cum este cazul utilizării 
nerationale a oricărui instrument. De exemplu, utilizarea fără discernământ a erbicidelor 
poate duce la aparitia unei rezistențe a buruienilor. aceste efecte nu sunt rezultatul 
modificării genetice, ci al unor practici agronomice proaste, care pot apărea în acelasi fel si 
în cazul plantelor ameliorate convențional, tolerante la erbicide.

Pentru mai multe detalii si documentatie referitoare la evaluările efectelor neprevăzute asupra sănătății 
omului și mediului, consultați: www.greenbiotech.eu .

4.  caDRuL euROPeaN De ReGLemeNtaRe PRivitOR La 
ORGaNiSmeLe tRaNSGeNice

Cadrul european de reglementare actual

legislația uniunii europene din domeniul organismelor transgenice a intrat în vigoare în 1990 si a fost 
amendată după zece ani, când cadrul de de reglementare a fost completat cu regulamentele uniunii 
europene. 
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cadrul european actual, complet, al organismelor transgenice constă în mai multe directive si 
regulamente:
 

•  Directiva 2009/41/ec, referitoare la utilizarea în condiții de izolare a 
microorganismelor transgenice;

•  Directiva 2001/18/ec, referitoare la introducerea deliberată a organismelor 
transgenice;  

•  regulamentul (ec) no 1829/2003, privitor la alimentele si furajele transgenice;
•  regulamentul (ec) no 1830/2003, privitor la etichetarea si trasabilitatea 

organismelor transgenice; 
•  regulamentul (ec) no 1946/2003, privitor la deplasările transfrontaliere ale 

organismelor transgenice.

aceste directive si reglementări sunt completate prin diverse decizii si linii directoare.

Mai multe informații pe site-ul www.greenbiotech.eu .

Funcționarea cadrului de reglementare actual

Două rapoarte de evaluare, comandate de comisia europeană5 indică o nemulțumire generală 
în privința modului în care este pus în aplicare sistemul de reglementare al uniunii europene 
privitor la organismele transgenice.

Procedurile de realizare a loturilor experimentale si autorizare a produselor conform Directivei 
2001/18 si regulamentului 1829/2003 nu funcționează potrivit modului în care au fost 
concepute, pentru că depășesc în mod curent termenele de timp legale1. În plus, în mai multe 
state-membre ale uniunii europene, cultivarea uneia sau ambelor culturi MG autorizate pe 
teritoriul uniunii europene este interzisă fără vreo justificare fundamentată stiințific, după cum 
afirmă în repetate rânduri autoritatea europeană pentru siguranta alimentelor (eFsa). in acelasi 
timp, importurile ue din fiecare an sunt echivalente cu 15 milioane de hectare cultivate cu 
plante MG pentru furaje destinate sectorului zootehnic, care conduce la o concurență neloială 
pentru fermierii europeni. 

Inițiative pentru o reformă legislativă

instituțiile europene si statele membre ale uniunii au întreprins diverse demersuri pentru a 
îmbunătăți actuala stare de lucruri.

În momentul de fată, există două propuneri legislative în discutie. acestea sunt:
 

•  Propunerea de „naționalizare a cultivării”, al cărei scop este de a permite statelor-
membre să restricționeze sau să interzică cultivarea organismelor transgenice 
autorizate în u.e., din alte motive decât evaluările de risc efectuate pe baze 
științifice.

•  transformarea ghidului eFsa în regulament. 

7
5 Pentru referinta: www.greenbiotech.eu .
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aceste propuneri au fost întâmpinate de îngrijorări legate de Piața internă, de regulamentele 
Organizației Mondiale a comerțului, de rolul autorității europene pentru siguranta alimentelor (eFsa) 
si de agricultură si cercetare, în general. 

Pentru detalii suplimentare si documentație legate de cadrul de reglementare european referitor la 
biotehnologie, consultati: www.greenbiotech.eu .

5.  aNcHetĂ ÎN RÂNDuL FeRmieRiLOR Si ceRcetĂtORiLOR DiN 
SectORuL PuBLic

 
Pentru a contribui la realizarea unei dezbateri mai bine fundamentate despre organismele MG, autorii 
materialului de fată au efectuat o anchetă-pilot în rândul cercetătorilor si fermierilor, pentru a evalua 
următoarele aspecte:

1. nevoia de culturi transgenice în uniunea europeană;
2.  experiența fermierilor care utilizează culturi MG si a celor cărora li se permite să facă acest lucru; 
3.  experiența cercetătorilor din sectorul public, care creează si testează organisme MG, precum și a 

celor cărora li se permite să facă acest lucru.

Pentru a evalua nevoia de organisme transgenice în uniunea europeană, ancheta a avut în vedere:

a.  culturile principale din diferitele țări si principalele probleme cu care se confruntă fermierii în 
cultivarea acestora, ca: dăunătorii, bolile, seceta etc;

b. pentru fiecare din problemele de mai sus, au fost abordate următoarele aspecte:

•  urmările acestor probleme, cum ar fi procentul de pierderi la producția medie;
•  practicile agronomice în uz, cum ar fi tratamentele cu pesticide; 
•   cercetările biotehnologice relevante din sectorul public  din țara respectivă, inclusiv o 

descriere a lucrărilor, situația curentă si datele de contact.

această anchetă-pilot a fost, pentru început, realizată sub egida organizațiilor de fermieri si a 
instituțiilor de cercetare din sectorul public din 12 țări-membre ale uniunii europene. 

a fost întocmită apoi o sinteză pentru fiecare țară, în care s-au menționat principalele culturi agricole 
(în funcție de suprafață si valoare), alături de principalele probleme aferente acestor culturi, cu care se 
confruntă fermierii. a fost inclusă si o descriere scurtă (departe de a fi completă) a cercetărilor în curs si 
a celor planificate, din sectorul public, privind biotehnologiile si care vizează aceste probleme.

rezultatele anchetei-pilot sunt prezentate într-o matrice alcătuită în acest sens, precum si în tablouri 
generale per țară, care pot fi consultate pe site-ul: www.greenbiotech.eu .

8



6.  cONcLuziiLe SONDaJuLui

rezultatele anchetei permit formularea următoarelor concluzii:
  

•  Pentru multe din speciile de plante si pomi cultivate în u.e., există o mare varietate 
de constrângeri, care limitează posibilitatea trecerii la agricultura durabilă și la 
utilizarea integrală a resurselor regenerabile din domeniul bioeconomic. aceste 
probleme includ o plajă din ce în ce mai largă de dăunători si boli, factori de stres –  
precum seceta si inundațiile, generate de schimbările climatice – si nevoia de 
creștere a producțiilor medii pe aceleași suprafețe si cu resurse mai puține.

• aceste constrângeri pot duce la pierderi semnificative de producții medii. 
•  Printre practicile curente de abordare a acestor probleme se numără utilizarea 

insecticidelor, fungicidelor, erbicidelor, bactericidelor, îngrășămintelor, aratului, 
irigațiilor, precum si consumul de chimicale, energie si apă în procesul de producție 
a substanțelor chimice agricole si în timpul activităților agricole. Pierderile de 
producții medii din u.e. se traduc prin creșterea importurilor din tările terțe, care 
duc la o nesigurantă alimentară în aceste tări, din cauza prețurilor mai mari si ofertei 
locale mai mici. Deja, la ora actuală, u.e. și-a lăsat o amprentă externă considerabilă 
în sistemele agricole din țările terțe.

•  Pentru multe din aceste constrângeri, posibilitătile de soluționare prin ameliorare 
convențională sunt deseori limitate, iar uneori lipsesc cu desăvârsire sau ar necesita 
foarte mult timp pentru a produce rezultate. 

•  există mijloace biotehnologice care pot ajuta la depășirea multora din aceste 
probleme si care sunt disponibile deja sau se află într-un stadiu avansat de 
concepție. 

•  În țările în care culturile MG autorizate au fost produse comercial, diverse studii 
confirmă că – deși impactul poate varia de la caz la caz –, în general, s-au obținut 
beneficiile așteptate, legate de mediu, sănătatea omului și sfera socio-economică. 

•  cercetările efectuate la universitatea din reading indică faptul că dacă fermierii din 
u.e. ar avea acces la aceleasi culturi MG ca milioanele de fermieri din afara uniunii, 
comunitatea europeană agricolă si-ar putea mări venitul anual cu peste 400 
milioane de euro7.

•  cercetările efectuate la universitatea tehnică din München, având ca subiecti 
trei țări din u.e., demonstrează faptul că fermierii sunt lipsiți de un instrument 
suplimentar care să-i ajute să-si scadă consumul de pesticide si să-și crească 
randamentele si venitul, din cauza interdicțiilor nationale asupra culturilor MG 
autorizate în u.e.8. 

•  studiile de mai sus au ajuns la aceste concluzii numai după observarea 
comportamentului culturilor transgenice accesibile în prezent fermierilor din afara 
uniunii europene. astfel, potențialul unor beneficii suplimentare (legate de mediu 
si de aspectele socio-economice) crește exponential, dacă ne gândim si la alte 
culturi produse în u.e. si la problemele legate de alte boli si dăunători; la secetă, la 
inundații – dar si la biomaterialele vegetale precum combustibilii fosili si învelisurile, 
compozitiile si morfologiile organice. biotehnologia agricolă este încă la început de 
drum, însă domeniul se dezvoltă într-un ritm rapid. 

•  În toate țările în care a fost realizată ancheta sunt fermieri care vor să aibă libertatea 
de a cultiva ceea ce consideră mai potrivit pentru nevoile lor, inclusiv plante 

9
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transgenice care au fost autorizate prin sistemul de reglementare al uniunii europene. Din 
ce în ce mai mult, acești fermieri se organizează la nivel național si european. 

•  Din anchetă se mai desprinde cu claritate faptul că în diverse țări, fermierii ezită să recurgă 
la culturile MG aprobate la nivel european, din cauza poverii administrative suplimentare 
pe care o presupun si/sau teama că li s-ar putea distruge culturile. 

•  Multe din cercetările de biotehnologie agricolă din sectorul public european au fost 
încetinite, sistate sau au fost mutate în afara continentului, din cauza obstacolelor 
legislative si cheltuielilor din ce în ce mai mari legate de prevenirea distrugerilor loturilor 
experimentale. informații suplimentare si documentație, cu exemple detaliate legate de 
acest „exod al creierelor” vor fi incluse si actualizate pe site-ul www.greenbiotech.eu .

7.  RecOmaNDĂRi
 
1.   Guvernelor si instituțiilor din u.e. li se adresează apelul de a realiza programe de cercetare si 

dezvoltare pe tematici problematice cheie din sectorul agricol de producție.

2.  institutele de cercetare si organizațiile de fermieri sunt chemate să colaboreze pentru a dezvolta 
pe mai departe baza de date a anchetei, astfel încât aceasta să reflecte culturile, problemele si 
modalitătile de abordare a acestora cu ajutorul biotehnologiei, în vederea facilitării schimbului de 
informații referitor la instrumentele de soluționare disponibile.

 
3.  Guvernele si instituțiile din u.e. sunt îndemnate să-si aplice sistemul de reglementare actual în 

conformitate cu modul în care l-au conceput, si anume prin fundamentări științifice, procedee 
transparente si previzibile si prin respectarea termenelor si criteriilor legale de luare a deciziilor, în 
paralel cu susținerea libertății de alegere a fermierilor.

4.  Guvernele, institutiile din u.e., instituțiile de cercetare si organizațiile de fermieri din u.e. sunt 
chemate să se angajeze într-un dialog cu publicul larg si legiuitorii, în privința problematicilor actuale 
urgente din sectorul producției agricole si rolului pe care biotehnologia modernă îl poate juca în 
găsirea unor soluții.
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5.  este nevoie de o participare mai mare si mai frecventă a fermierilor europeni si organizațiilor 
acestora în dialogurile naționale si europene referitoare la cadrul de reglementare al 
organismelor transgenice. acest lucru ar ajuta la desfășurarea unor dezbateri mai bine 
informate, mai ales când este vorba de experiențele concrete legate de procedurile legislative 
privind cultivarea comercială, notificările, măsurile de coexistență s.a.m.d. s-ar putea astfel 
contribui si la dezbaterea legată de impactul socio-economic si ecologic efectiv, rezultat în 
urma cultivării plantelor MG.

6.  la fel, oamenii de stiință din sectorul public ar trebui să aibă un rol permanent si mai bine 
conturat în discutiile actuale si viitoare privitoare la biotehnologie, din uniunea europeană. 
ancheta noastră a demonstrat gama de caracteristici genetice „de a doua generație”, aflate în 
cercetare în organizațiile din sectorul public si universități, care merge dincolo de rezistența la 
insecte si toleranța la erbicide – toate putând avea un impact pozitiv major asupra practicilor 
agricole si asupra calității si siguranței alimentare. Dată fiind intenția uniunii europene de a se 
îndrepta către o „bioeconomie bazată pe cunoaștere”, acest tip de cercetări avansate ar trebui 
sprijinit în mod activ.
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■. eNtitĂȚi caRe au cONtRiBuit La ReaLizaRea aceStui mateRiaL:  

•  agrobiotechrom (romania, www.agrobiotechrom.ro ),    

•  association Générale des Producteurs de Maïs (aGPM, France, www.agpm.com ),  

•  asociación agraria Jóvenes agricultores (asaJa, spain, www.asajanet.com ),  

•  association Française des biotechnologies végétales (aFbv),    

•  conservation agriculture association (aPOsOlO, Portugal, www.aposolo.pt ),  

•  copa-cogeca ( www.copa-cogeca.eu ),     

•  Fédération nationale de la Production de semence de Maïs et de sorgho (FnPsMs, 
France ),  

•  Federația națională a cooperatiilor si Producătorilor agricoli (MOsZ, ungaria),  

•  Futuragra (italy, www.futuragra.it ), 

•  innoPlanta (Germany, www.innoplanta.de ),  

•  liga asociatiilor Producatorilor agricoli din romania „laPar” (info@lapar.org ),  

•  national Farmers union (anglia si tara Galilor, www.nfuonline.com ),  

•  Klaus ammann, profesor emerit la universitatea din berna, elvetia,

•  Prof. bojin bojinov, Decan al Facultătii de agricultură din cadrul universitătii agricole 
din Plovdiv, bulgaria,

•  Prof. selim cetiner, universitatea sabancı, istanbul, turcia,

•  Dr. rené custers, institutul interuniversitar pentru biotehnologie, din Flandra (vib),

•  Dr. lucia De souza, statia de cercetare art (agroscope reckenholz-tikon), Zürich, 
elvetia, 
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•  Prof. stefan Jansson, umeå Plant science centre, universitatea umeå, suedia,

•  John Komen, Programul pentru sistemele de biosecuritate, institutul international 
de cercetări pentru Politici alimentare, Olanda, 

•  Dr. Marcel Kuntz, laboratorul de fiziologie celulară vegetală din cadrul institutului 
de cercetări în domeniul tehnologiilor si stiintelor viului (irtsv), Franța,

•  Dr. Piero a. Morandini, universitatea din Milano, catedra de biologie, Milano, italia,

•  Dr. stefan rauschen, universitatea rWth aachen, Germania,

•  Dr. agnès ricrOch, agroParistech, universitatea Paris-sud; Paris, Franta, 

•  Dra. victoria Marfà riera, centre de recerca en agrigenòmica (craG), barcelona, 
spania,

•  Prof. ioan rosca, universitatea de stiinte agricole si Medicină veterinară, bucurești, 
românia,

•  Dr. Penny sparrow, John innes centre, norwich, Marea britanie,

•  Prof. charles spillane, universitatea natională a irlandei, Galway, irlanda,

•  Zdeňka svobodová, centrul de biologie as cr, universitatea boemiei de sud, České 
budějovice, cehia,

•  Prof. Piet van der Meer, Facultatea de drept, Facultatea de stiinte ale naturii, 
universitatea din Gent, belgia,  

•  Prof. em. Marc van Montagu, Facultatea de stiinte ale naturii, universitatea din 
Gent, belgia, presedinte Prri (www.pubresreg.org ).  

traducerea in limba romana s-a realizat cu concursul abr romania.
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www.greenbiotech.eu

Prezentul material a fost redactat de cercetători din ectorul public care lucrează în  
domeniul biotehnologiei si organizatii ale fermierilor care pledează pentru libertatea  
fermierilor de a recurge la culturile cele mai adecvate pentru nevoile lor, inclusiv  
a culturile transgenice (MG) care au fost autorizate prin sistemul 
de reglementare din uniunea europeană.


