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Benvolgut Professor Buzek, 
  
Protesta Formal de Científics: Reglamentació de la Comissió sobre la 
Implementació de Normes per a les sol�licituds i avaluació d’OGM.  
 
Ens dirigim a vostè com a grup de científics europeus preocupats. Per pura 
casualitat, ens hem topat amb un nou esborrany de la Reglamentació de la 
CE (1) en el lloc web de l’OMC, i amb tots els respectes li demanem que a) 
consideri la present una protesta formal relacionada amb el contingut 
d’aquesta reglamentació, i b) dugui aquesta protesta a l’atenció del 
Parlament tan aviat com tingui oportunitat de fer-ho.  
 
Segons sembla, la Comissió ha elaborat aquesta reglamentació amb gran 
secret, l’ha presentat a l’OMC segons el seu procediment d’avaluació de 
conformitat i està previst que entri en vigor al maig d’aquest any sense cap 
consulta amb el públic, organitzacions sense ànim de lucre o grups de 
consumidors, i ni tan sols un debat entre les «autoritats competents» 
responsables de la gestió de riscos dels OGM en els diversos països de la UE. Tot 
això ens resulta summament inquietant, fins i tot encara que la Comissió hagi 
seguit el procediment correcte per a implementar un «Reglament d’Aplicació».  
 
Després d’una anàlisi succinta de l’esborrany de la Reglamentació (que, amb 
66 pàgines, és prou llarg com per a exigir un examen perllongat), ens trobem 
amb diverses tendències significatives i preocupants. D’entrada, ens sembla 
que aquest document està dissenyat per a accelerar el procés de 
reglamentació / aprovació, en resposta a la pressió del govern dels Estats Units 
i l’OMC. També sembla representar un pas endavant cap a «l’harmonització» o 
«sincronització» del procés d’aprovació en ambdós costats de l’Atlàntic, 
mitjançant la implementació d’una sèrie de mesures que permetran 
l’aprovació de sol�licituds més «simples» i amb una menor despesa per a les 
empreses. Això beneficia considerablement a les corporacions multinacionals, 
especialment pel que fa als seus plans d’introduir una nova generació de 
varietats «amb trets acumulats», però nosaltres ens temem que amb prou 
feines pren en consideració la seguretat dels animals i els éssers humans o la 
protecció del medi ambient.  
 
El que observem en aquest esborrany és que s’allunya encara més de la 
ciència sòlida i independent (i d’una política basada en les proves), i s’acosta 
a l’acceptació formal d’una hipòtesi: que els cultius i aliments modificats 
genèticament són innocus. Tal com es perfila, el sistema mostra pocs signes 
d’haver estat sotmès a mecanismes de control i equilibri de poders, i no deixa 
gaire opció a reproduir els experiments científics. Ja que la ciència no 



reproduïble s’ha de considerar no fiable i fins i tot fraudulenta, això suposa un 
pas cap a la connivència i el frau. I, en la nostra opinió, aquesta és una qüestió 
molt greu. 
 
Tenim tot un seguit de comentaris detallats sobre el text de l’esborrany de la 
reglamentació, que li fem arribar de bon gust. Resumim tots els punts en 
l’Annex 1, més avall. 
 
Creiem fermament que aquest esborrany de reglamentació de la Comissió 
excedeix de bon tros les seves facultats d’implementació, com s’indica en el 
nostre Annex, en la seva major part per mitjà de subtils canvis de redacció i, de 
vegades, per mitjà d’omissions i explicacions distorsionades. Inclou diverses 
noves suposicions sobre la seguretat dels OGM que NO estan justificades 
científicament. També hi ha molts canvis de política que no haurien de tenir 
lloc en un Reglament d’Aplicació. L’esborrany no té en compte les extenses 
publicacions recents relacionades amb els efectes nocius dels OGM i per tant, 
s’ha de tornar redactar.  
 
Pel que sembla, aquest esborrany es presentarà en breu davant el Parlament i 
el Consell perquè ho aprovin. Li instem, en vista de la gran importància que té 
aquest assumpte, que es negui a aprovar-lo i insisteixi que es doni un període 
de consulta, durant el qual es puguin considerar com cal a) els comentaris 
detallats que ha rebut en relació al text complet del document, i b) els 16 
assumptes científics de vital importància que assenyalem en aquesta carta.  
 
Esperem la seva confirmació que el text de l’esborrany d’aquest reglament 
serà rebutjat, reconsiderat i esmenat tenint en compte aquestes 
preocupacions legítimes. No acceptem que no es pugui fer en aquesta fase 
del procés, ja que el procés està completament sota el seu control.  
 
Esperem rebre notícies seves en breu. Enviem també aquesta protesta al seu 
col�lega el sr. Herman Van Rompuy, President del Consell Europeu.  
 
Atentament,  
 
 
Dr Brian John 
Dr Jose Ramon Olarieta 
Prof Brian Wynne 
Dr Mae-wan Ho 
Prof Jose L. Domingo 
Prof Bob Orskov 
Prof. Enric Tello 
Dr Eva Novotny 
Dr Irina Ermakova 
Dr Naheeda Portocarero 
Dr Arpad Pusztai 
Prof Marcello Buiatti 
Dr Susan Bardocz 



 
 
Afiliacions i currículums a petició. 
 
 
Referència (1) Draft COMMISSION REGULATION on implementing rules 
concerning applications for authorisation of genetically modified food and 
feed in accordance with Regulation (EC) No 1829/2003 of the European 
Parliament and of the Council and amending Regulations No (EC) 641/2004 
and (EC) No 1981/2006 (Text with EEA relevance)  
 
 
APÈNDIX: MOTIUS DE PREOCUPACIÓ IMPORTANTS RELATIUS A LA CIÈNCIA I LA 
SEGURETAT  
 
1. REDUCCIÓ DE LA VIGILÀNCIA. Hi ha una disminució notable de la vigilància 
dels assumptes relacionats amb els OGM. Respecte als estudis d’alimentació, 
observem una èmfasi creixent en l’equivalència nutricional dels aliments/pinsos 
OGM i l’assumpció que aquesta noció pot orientar els assumptes sobre salut i 
seguretat. Sabem ja que la majoria d’estudis d’alimentació presentats en els 
dossiers de sol�licituds no són estudis de seguretat en absolut, sinó que 
concerneixen sobretot la nutrició i la productivitat. En diversos llocs de 
l’esborrany el text suggereix que, per a pràcticament totes les varietats 
d’aliments i pinsos OGM, «es disposa de la suficient experiència» com per a 
treure conclusions en matèria de seguretat i insinuar que no fan falta més 
estudis. Nosaltres qüestionem aquesta opinió. En altra part del document 
trobem el comentari que «podrien ser necessàries» proves experimentals amb 
animals de laboratori. Això permet als sol�licitants evitar les proves de laboratori 
si poden reivindicar que la nova varietat a introduir és «substancialment 
equivalent» a una altra anteriorment sotmesa a proves. Això és complaent, i és 
ciència dolenta.  
 
2. EXCEPCIONS I TRACTES. Al suavitzar els requisits reglamentaris respecte a les 
proves amb animals, els estudis toxicològics, etc., existeix la clara possibilitat 
que en el futur l’AESA (Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, també 
coneguda per les seves sigles en anglès, EFSA) pugui fer els «tractes» que 
convingui amb els sol�licitants per a saltar-se gairebé tots els estudis que 
haurien de portar-se a terme. Per exemple, «No obstant allò disposat en el 
paràgraf 1, una sol�licitud es podria acceptar fins i tot si no satisfà tots els 
requisits expressats en aquest paràgraf, sempre que el sol�licitant presenti una 
justificació verificable per a cada element que no compleixi amb aquests 
requisits». I de nou: «… quan ja s’hagin presentat estudis a propòsit d’una 
sol�licitud a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, podria fer-se 
referència a aquests estudis i als resultats de l’avaluació corresponent en el 
marc d’una altra sol�licitud, si així ho acorda l’Autoritat…». En l’apartat de 
«Toxicologia» hi ha un paràgraf que permet al sol�licitant «adduir raons» per les 
quals no necessita presentar els estudis requerits o recomanats per a fallar una 
resolució sobre seguretat i risc. Podem interpretar tot això com indici que la 
AESA serà molt complaent. 
 
3. CARACTERÍSTIQUES ACUMULADES. Ens preocupa particularment el mètode 



proposat per a tractar les sol�licituds de «característiques acumulades». És 
probable que els cultius GM «de segona generació», inclosos aquells amb valor 
nutritiu suposadament millorat, no siguin uniformes ni estables perquè se’ls hi 
han introduït trets complexos. Si s’hibriden dos o més línies GM per a introduir 
«característiques acumulades», els riscos potencials es fan encara més grans a 
causa dels efectes sinèrgics. Tanmateix, la lectura de l’esborrany ens fa pensar 
que les sol�licituds per a aquestes complexes varietats es poden fer aprovar per 
la via ràpida mitjançant un procés que simplifica els requisits, com s’ha indicat 
anteriorment. Els sol�licitants poden senzillament «proporcionar un argumentari 
científic que justifiqui que no són necessàries dades experimentals» per a les 
«sub-combinacions» en qüestió. Per contra, les varietats de «característiques 
acumulades» MAI s’haurien d’aprovar per a cultiu o ús sense haver passat per 
un règim de proves de seguretat MÉS onerós encara que el de les varietats 
«d’un sol tret», a partir de les quals es creen. I encara s’embullen les coses, 
deliberadament, un poc més. Si es pot sostenir que l’acumulació de trets es va 
portar a terme mitjançant hibridació convencional (fins i tot encara que es 
facin servir línies GM), tot el que es requereix és una «avaluació» dels canvis 
nutritius i de composició i «no es recomanaran més estudis». (1.6)  
 
4. ESTÀNDARDS I PROTOCOLS D’INVESTIGACIÓ. Hi ha una evident falta de 
claredat sobre el règim precís de proves de seguretat que hauria d’emprar-se 
amb les noves varietats de OGM. Per exemple, als sol�licitants solament se’ls 
demana que tinguin en compte els estàndards internacionals pertinents, com 
per exemple les directrius del Codex Alimentarius i l’OCDE, per a les 
avaluacions de seguretat de les plantes GM. Una vegada més, el text indica 
que els estudis presentats amb la sol�licitud «haurien de» portar-se a terme de 
conformitat amb «aquesta Reglamentació», els protocols internacionals i els 
mètodes d’estudi descrits per l’OCDE quan es disposi d’ells. El que tenim aquí 
són recomanacions vagues, amb un ús freqüent de l’expressió «hauria de» i tot 
just cap de l’expressió «ha de». Sabem per experiència que l’AESA de totes 
maneres no insisteix que es compleixin els estàndards més estrictes del Codex 
Alimentarius, per exemple quan accepta proves basades en proteïnes 
substitutes i no insisteix que es realitzin proves amb aliments GM íntegres, cuinats 
i crus. 
 
5. ELECCIÓ D’ELEMENTS DE COMPARANÇA. Està completament acceptat en el 
Codex Alimentarius i en els documents orientatius de l’OCDE que totes les 
proves de materials GM HAN d’incloure comparances amb les seves 
contraparts no GM o isolínies. De no ser així, els resultats no tindrien cap sentit 
pel que fa als efectes dels OGM. Ens preocupa moltíssim que en l’apartat 
«Anàlisi comparativa» de l’esborrany de la reglamentació sembla donar-se una 
gran flexibilitat pel que fa a l’elecció de «contraparts convencionals» i altres 
elements de comparança. La nostra interpretació és que ara es poden usar 
contraparts o «esdeveniments originals», en lloc de la isolínia de la varietat a 
partir de la qual es va crear la planta. Això seria una clara violació dels 
protocols internacionals. 
 
6. PROTEÏNES SUBSTITUTES. En l’apartat «Toxicologia» es proposa permetre 
«realitzar proves de les noves proteïnes expressades» sense instrucció alguna o 
requisit que hagin estat aïllades o provinguin de la planta MG en si. En l’apartat 
«Proves de les noves proteïnes expressades» (1.4.1) el nou reglament diu que la 



proteïna posada a prova «serà equivalent a la nova proteïna tal com 
s’expressa en la planta GM». L’ús de «proteïnes substitutes» en investigacions 
anteriors ha estat un gran escàndol, però s’ha permès als sol�licitants que es 
sortissin amb la seva una vegada i una altra. Això és ciència dolenta i és 
inevitable el frau científic, que pot tenir conseqüències dramàtiques per a la 
salut pública. 
 
7. MUTAGÉNESIS D’INSERCIÓ. No trobem cap esment d’això en l’esborrany de 
la reglamentació, encara que és previsible teòricament i s’ha demostrat en 
plantes GM que es conreen actualment. En l’apartat «caracterització 
molecular» no es requereix informació de l’efecte del procés de modificació 
genètica sobre el genoma de la planta receptora (mutagènesis d’inserció). No 
s’exigeix o s’indica als sol�licitants que COMPROVIN SI ES DÓNA la mutagènesis 
d’inserció. De nou, es tracta d’una deficiència important amb implicacions 
sanitàries i de seguretat.  
 
8. GENS MARCADORS DE RESISTÈNCIA A ANTIBIÒTICS. En el text no veiem que 
s’exigeixi que els gens MRA (gens de resistència a antibiòtics) HAGIN DE ser 
eliminats després de la fase inicial de creació de la planta. Pel que sembla, la 
CE solament insisteix en el següent: «Es pot facilitar l’avaluació de riscos si es 
minimitza la presència de ADN inserit no essencial per a aconseguir el tret 
desitjat.» (Vegi’s també l’annex II, 2.1). Es tracta d’una política o declaració 
d’intencions molt poc severa que té implicacions de salut pública. 
  
9. CARACTERITZACIÓ MOLECULAR. L’esborrany de la reglamentació presenta 
diverses deficiències greus. En l’apartat «Identificació de riscos» no es requereix 
informació sobre l’organisme donant, els seus efectes sanitaris o de seguretat, 
la seva qualitat al�lergènica, etc. Com s’ha indicat anteriorment, l’efecte del 
procés de modificació genètica sobre el genoma d’una planta receptora 
(mutagènesis d’inserció) S’HA DE demostrar. Pel que fa al ADN, els sol�licitants 
poden presentar una seqüència tal com es «pretén inserir-la», que, per 
descomptat, pot resultar ser bastant distinta de la seqüència realment 
continguda en la planta GM comercialitzada. I quant a l’expressió dels gens 
inserits, el text diu que en els casos que s’hagin usat promotors específics per a 
un teixit, es «podria» exigir informació sobre l’expressió dels gens inserits en altres 
parts de la planta rellevants per a l’avaluació de riscos. Això significa que 
aquesta informació es podria també NO exigir. 
 
10. EQUIVALÈNCIA SUBSTANCIAL. En l’apartat 1.3.2.1. (Descripció dels protocols 
de disseny experimental, a) Principis de disseny experimental) hi ha una 
fascinant i perllongada discussió sobre com se suposa que ha de demostrar el 
sol�licitant que una planta GM és substancialment distinta i substancialment 
equivalent a la seva «contrapart», tot al mateix temps. Preguem ens disculpin 
pel que direm ara, però sembla tret d’una comèdia i és un exemple perfecte 
de ciència de manicomi. En qualsevol cas, existeixen proves aclaparants que 
les varietats GM són substancialment distintes de les seves isolínies. 
 
11. ESTUDIS DE SEGURETAT AMB ANIMALS. L’esborrany sembla acceptar que els 
estudis en els quals s’alimenta a rosegadors durant 90 dies no s’han de 
dissenyar «per a detectar efectes sobre la seva reproducció o 
desenvolupament, sinó només efectes sobre els òrgans reproductius, pes i 



histopatologia dels adults». Per què no? Els efectes reproductius poden ser 
d’una importància enorme, i els efectes de la toxicitat reproductiva haurien 
d’estudiar-se durant i després de la primera generació. Es dóna als sol�licitants 
l’opció de fer proves de l’aliment o pinso integral addicionals a la dels 90 dies, 
«quan sigui apropiat». No hi ha dubte alguna que cap sol�licitant ho farà si se li 
dóna l’opció d’evitar-ho. Tenint en compte el que sabem actualment sobre els 
efectes tòxics del consum d’aliments GM, hauria de ser obligatori realitzar 
proves en rates que comprenguin tot el seu cicle de vida. Tampoc s’exigeixen, 
si més no, estudis del cicle de vida complet d’aus alimentades amb GM 
(1.4.4.4. Interpretació de la importància dels estudis amb animals), encara que 
l’esborrany diu que es podrien considerar, sempre cas-per-cas, i ser dissenyats 
segons hipòtesi. De nou, no existeix probabilitat alguna que tals estudis vagin a 
realitzar-se de manera voluntària. Haurien d’erigir-se clarament estudis 
d’alimentació durant tot el cicle de vida de l’animal en el cas d’aquells 
animals que s’alimentaran amb materials OGM durant tota la seva vida. 
(1.6.2). També es parla molt poc en el document dels efectes indirectes dels 
residus d’herbicida associats al cultiu de RR o altres cultius GM tolerants a 
herbicides, encara que per llei aquests efectes han d’identificar-se i revelar-se. 
Aquesta és una altra deficiència greu. Una vegada més, no es requereix als 
sol�licitants que observin els efectes combinats o sinèrgics del tractament amb 
herbicida i la transgènesi sobre la toxicologia o el valor nutritiu de les plantes. 
Per exemple, actualment se sap que certes varietats d’arròs transgènic 
presenten un valor nutritiu reduït, a més d’altres defectes. 
  
12. DEPENDÈNCIA DELS ESTUDIS DE LA INDÚSTRIA. En l’apartat 1.4.5 (Conclusió 
de l’avaluació toxicològica) s’esmenten diversos «efectes adversos» que 
podrien identificar-se en estudis amb alimentació o altres. Però és extraordinari 
que la CE proposi que tota l’avaluació dels estudis de seguretat hagi de 
portar-se a terme pel sol�licitant, sense participació independent o estudis que 
la verifiquin. Per ventura creu realment la CE que el sol�licitant assenyalarà els 
possibles efectes adversos en els seus estudis toxicològics? La invitació que les 
dades primàries passin una revisió independent, continguda en 1829/2003, 
queda així rebutjada. Aquí tenim dos problemes. El primer és que la AESA i la 
CE assumeixen l’honradesa de Monsanto, Syngenta i altres corporacions 
conegudes per la seva perícia en el frau científic. El segon és que les 
investigacions que els reguladors accepten com honrades són gairebé sempre 
no-reproductibles, ja que els propietaris dels aliments i llavors no permetran que 
cap equip d’investigació veritablement independent faci servir els seus 
materials per a repetir o millorar investigacions. Tot i que se l’ha convidat amb 
freqüència a fer-ho, la CE sempre s’ha negat a abordar aquesta qüestió, fins i 
tot després de la invitació del Consell de Medi Ambient del 4 de desembre de 
2008. En la nostra opinió, totes les investigacions sobre la seguretat dels OGM 
finançades per la indústria s’han de considerar dissenyades per a produir 
resultats «convenients» fins que siguin sotmeses a verificació independent.  
 
13. ANÀLISI DE LES DADES PRIMÀRIES. El text de l’esborrany no exigeix als 
sol�licitants que alliberin o revelin les dades dels seus estudis per a realitzar 
revisions públiques o entre parells. Solament se’ls demana que «justifiquin les 
seves conclusions» o que «considerin» o «avaluïn» les seves dades. És una 
situació absurda. Aquest assumpte és molt controvertit, ja que l’AESA actua de 
complicitat amb la «protecció» de les dades i la informació dels experiments 



quan els sol�licitants els demanen emparant-se en les normes sobre la 
«informació comercial confidencial». El secret i la censura que envolta a tot 
allò són d’una magnitud absolutament inadequada, més encara tenint en 
compte que no es posen en perill de cap manera els drets de propietat 
intel�lectual. És inacceptable que les parts interessades hagin de recórrer als 
tribunals per a aconseguir accés públic a les dades experimentals i per a 
facilitar la revisió entre parells per part de científics independents. En l’apartat 
3.2.2.2. (Informació sobre la variació dels components de les bases de dades) 
trobem el següent: «Basant-nos en les consideracions anteriors, el sol�licitant 
establirà si les diferències i/o falta d’equivalència observades s’han de 
considerar prou rellevants com per a tenir-se en compte en el procés 
d’avaluació de riscos o si la diferència i/o falta d’equivalència no suscita 
preocupació sobre la seguretat». Això permet que els sol�licitants argumentin 
que les diferències entre grups d’animals d’estudi «no són biològicament 
significatives» fins i tot encara que tinguin importància estadística. Per tant, 
demanem que s’afegeixi el següent: «Les diferències estadístiques significatives 
sempre suscitaran preocupació sobre la seguretat». A més, condemnem la 
pràctica habitual de la AESA d’acceptar sense qüestionar-los les dades i 
anàlisis realitzades pels sol�licitants, mentre examina amb escepticisme i fins i tot 
hostilitat les anàlisis independents de les mateixes dades. Això únicament pot 
dur a acusacions de complaença, connivència amb una ciència deficient i 
falta d’objectivitat en la «facilitació» de les aprovacions d’OGM.  
 
14. SEGUIMENT POST-COMERCIALITZACIÓ. «Quan sigui necessari, es presentarà 
una proposta de seguiment post-comercialització en relació a l’ús d’aliments 
per a consum humà i/o l’ús d’aliments per a consum animal, d’acord amb 
l’Annex III». Aquest annex permet al sol�licitant i a l’AESA dir «hem fet el 
seguiment dels cultius anteriors que ara s’han combinat per a donar lloc a una 
varietat de «trets acumulats», de manera que no hi ha necessitat de fer un 
seguiment de la nova varietat en el camp ni en la cadena alimentària». Això 
és inacceptable per a nosaltres, per les raons abans exposades. L’Annex III 
implica també que, sempre que s’hagi presentat una proposta de seguiment 
post-comercialització, es permet comercialitzar un producte, fins i tot si «no és 
possible abordar les incerteses restants», si «la importància i intensitat dels 
efectes i efectes secundaris … són difícils de predir» i si «s’identifiquen possibles 
efectes secundaris però no es poden estudiar en … l’avaluació de seguretat». 
En altres paraules, la companyia no s’ha de molestar a fer estudis de seguretat 
exhaustius sempre que segueixi recollint algunes dades (no especificades) 
sobre el públic general i els animals a qui es donen els aliments GM, amb la 
finalitat d’observar si les persones o els animals emmalalteixen en gran nombre. 
De nou, això és irresponsable i absolutament inacceptable. 
  
15. IMPLICACIONS SANITÀRIES. L’esborrany de la reglamentació ens duu a 
pensar que la Comissió i la AESA estan fent suposicions injustificades sobre la 
innocuïtat dels cultius i aliments GM. Per exemple, en matèria de alergenicitat, 
se suavitzen els requisits, establerts des de fa llarg temps, per a mostrar que les 
plantes GM no són nocives. Ara veiem l’ús de termes vagues com «segons la 
informació disponible»... sense que s’exigeixin estudis que demostrin la 
seguretat en l’ús. Així mateix, sembla que hi ha una unificació de l’Avaluació 
Nutritiva i l’Avaluació de l’Exposició. L’esborrany diu: «Si és possible, el sol�licitant 
identificarà i considerarà els segments particulars de la població que s’espera 



tindran una alta exposició i ho farà dintre de l’avaluació de riscos (stet)». Aquí 
hi ha un error en l’esborrany. Però en la nostra opinió hauria de ser un requisit 
estricte una anàlisi per escrit dels segments de població que podrien estar 
exposats a un risc major a causa del seu consum de productes GM o 
productes derivats d’animals alimentats amb pinsos GM; per exemple, 
vegetarians o celíacs que podrien estar consumint grans quantitats de soja 
transgènica.  
 
16. OBSTACULIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓ. En l’Annex IV trobem les següents 
paraules: Els sol�licitants proporcionaran «mostres d’aliments i pinsos i les seves 
corresponents mostres de control, del tipus i quantitat que especifiqui el CRL 
per a la sol�licitud específica d’autorització». I també: «El sol�licitant 
proporcionarà informació sobre el lloc on es pot accedir al material de 
referència. Aquesta anirà acompanyada per informació adequada que 
demostri que la disponibilitat del material de referència es mantindrà al llarg 
del període de validesa de l’autorització». Generalment, el CRL solament 
demana el material de referència necessari per a verificar l’esdeveniment GM i 
per a confirmar l’eficàcia dels mètodes de prova, etc. NO s’exigeix als 
sol�licitants que proporcionin les quantitats adequades (de les varietats 
transgèniques i les seves isolínies) per a la verificació independent o repetició 
dels experiments de seguretat i proves d’alimentació. De manera que, 
efectivament, els sol�licitants tenen el control complet sobre els seus materials 
de referència i no necessiten comprometre’s a proporcionar material 
addicional ja sigui a la CE o a qualsevol altra entitat o persona. Com s’indica 
en el punt (12), això significa que tots els experiments són NO-REPRODUCIBLES. I 
encara que només fora sobre aquesta base, ni tan sols haurien de considerar-
se vàlids per part dels reglamentadors. Què proposen fer, la Comissió i la AESA, 
referent a aquest flagrant i continuat abús de l’ètica científica?  
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