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Assunto: Troca de pontos de vista com a Comissão e a EFSA sobre animais geneticamente 
modificados

A Comissão e a EFSA são convidadas a responder às seguintes questões colocadas por Linda 
McAvan:

Apesar de atualmente não existirem na UE pedidos de colocação no mercado de animais 
geneticamente modificados ou de produtos derivados de animais geneticamente modificados, 
é sabido que os desenvolvimentos científicos sugerem que pedidos deste tipo poderão ser 
apresentados no futuro, abrangendo uma série de espécies. 

 Em parte para responder a esta tendência crescente, a EFSA investigou a questão durante os 
últimos dois anos. Em janeiro de 2012, publicou orientações sobre a avaliação dos riscos dos 
alimentos para consumo humano e animal produzidos a partir de animais geneticamente 
modificados e sobre aspetos relativos à saúde e ao bem-estar animal, seguidas, em maio de 
2013, de orientações sobre a avaliação dos riscos ambientais. 

A Comissão também recebeu o relatório e as recomendações do projeto PEGASUS, 
financiado ao abrigo do 7.º PQ e concebido para integrar o conhecimento social, ambiental e 
económico existente sobre animais geneticamente modificados, incluindo a opinião pública 
atual.

- Poderá a Comissão pronunciar-se sobre as conclusões do projeto PEGASUS e indicar que 
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medidas tenciona implementar em resposta às mesmas?

- Pode a Comissão transmitir as mais recentes previsões sobre a apresentação, na UE, num 
futuro próximo, de pedidos de colocação no mercado de animais geneticamente modificados 
ou de produtos derivados de animais geneticamente modificados?
- Caso sejam apresentados pedidos nesse sentido, poderá a Comissão explicar em pormenor 
que medidas de controlo tomará e que critérios serão definidos para os deferir ou indeferir?  
Em particular, como irá a Comissão avaliar as implicações para o bem-estar animal tanto 
derivadas da criação de um animal geneticamente modificado como da alteração da vida do 
próprio animal geneticamente modificado? 

- As orientações da EFSA sobre a avaliação dos riscos ambientais descrevem algumas das 
diferentes aplicações práticas de animais geneticamente modificados que têm sido previstas. 
Algumas modificações genéticas têm aplicações ao nível da investigação médica, enquanto 
outras parecerem centrar-se no aumento da produtividade ou mesmo em mudanças na 
aparência. Prevê a Comissão uma abordagem política diferente para os animais geneticamente 
modificados utilizados para fins alimentares ou para investigação médica?


