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Assunto: Novas orientações sobre a avaliação dos riscos dos OGM para a saúde

Um dos pontos centrais do debate sobre os organismos geneticamente modificados (OGM) 
prende-se com a avaliação dos riscos que os mesmos podem implicar para a saúde e o 
ambiente. No que diz respeito à avaliação sanitária, a Directiva 2001/18 estabelece 
nomeadamente que devem ser avaliados os efeitos crónicos, os efeitos a longo prazo, directos 
e indirectos, e ainda os efeitos cumulativos. Sabendo que estes requisitos regulamentares não 
tinham sido respeitados nas avaliações efectuadas pela AESA (Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos), o Conselho dos Ministros do Ambiente reunido em Dezembro de 
2008 exigiu, por unanimidade, o reforço da avaliação dos riscos dos OGM, tendo reiterado 
essa exigência no último Conselho de 14 de Outubro de 2010. A Comissão adoptou, em 2010, 
uma proposta destinada a especificar os dados que as empresas devem fornecer à AESA para 
se poder proceder à avaliação sanitária ((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). Prevê-se que esta 
proposta seja adoptada, através do procedimento de comitologia, antes do final do ano.

Parte da comunidade científica, assim como diversos Estados-Membros, consideram que as 
novas orientações não contribuem para o reforço da avaliação mas antes para tornar mais 
débeis os requisitos actualmente existentes, já considerados insuficientes.



PE452.708v01-00 2/3 CM\838823PT.doc

PT

Por exemplo, as orientações revistas propõem que não se exijam sistematicamente estudos de 
compatibilidade alimentar em ratos. Os estudos até agora efectuados, muitas vezes 
considerados confidenciais e obtidos na sequência de processos, indicam, porém, efeitos 
biológicos com relevância estatística em ratos que consumiram OGM; mas esses estudos 
foram realizados com base num grupo de ratos pouco significativo em comparação com os 
grupos de controlo utilizados e são considerados demasiado curtos (90 dias) para produzir 
resultados que permitam avaliar os efeitos crónicos dos OGM. Os OGM são plantas que 
produzem toxinas insecticidas ou que contêm resíduos de herbicida. Os pesticidas são 
observados durante 2 anos, enquanto a avaliação dos OGM tem lugar num período de apenas 
90 dias.

Sabendo que milhões de animais vão consumir OGM, tenciona a Comissão aumentar o 
número de ratos objecto de estudo e prolongar a duração desses ensaios para 24 meses, 
como acontece para os pesticidas? Tenciona ainda exigir testes de toxicologia da 
reprodução e intergeracionais para os OGM?

Estas orientações também não apresentam fiabilidade estatística quanto às análises de 
toxicidade. Apenas quando o método de análise toxicológica utilizado revela a existência de 
resultados falso-positivos abordam a verificação da potência dos testes estatísticos, não o 
colocando quando possa haver suspeitas de resultados falso-negativos. Também o tratamento 
dos dados aberrantes não é especificado.

Verifica-se, ainda, uma revisão geral da redacção que torna o texto menos vinculativo para o 
requerente, ao mesmo tempo que se deixa à empresa total abertura para estabelecer os 
objectivos de protecção a atingir, a definição de dano ou a aceitabilidade do risco, quando na 
verdade esses elementos dependem de uma decisão do legislador.

As deficiências e flexibilização preconizados por estas orientações revistas conflituam com as 
conclusões do Conselho de 2008 que exigiam um reforço das inspecções e são contrários aos 
requisitos da Directiva 2001/18. Não permitem dispor de resultados de fiabilidade 
indiscutível. Não podemos aceitar que o presente texto seja adoptado na sua forma actual sem 
ter sido sujeito a um debate abrangente e transparente.

Pode a Comissão explicar em que medida considera que as novas orientações dão 
resposta às exigências do Conselho e em que medida constituem um reforço da avaliação 
do risco sanitário dos OGM e não um menor rigor dos requisitos impostos às empresas 
que colocam OGM no mercado?

Para desempenhar cabalmente o seu papel de gestor do risco a Comissão deve garantir que a 
avaliação do risco é efectuada correctamente. Deve, nomeadamente, garantir que as incertezas 
científicas são reconhecidas e mencionadas nos pareceres da AESA, tal como estabelece a 
Directiva 2001/18. 

Por que razão não zelou a Comissão pela aplicação dos requisitos da Directiva 2001/18 
relativamente à avaliação dos efeitos a longo prazo dos OGM? Por que razão nunca 
interrogou a AESA sobre o facto de esta agência nunca ter identificado qualquer 
incerteza científica (excepto num caso) quando existem, neste processo, inúmeras 
incertezas científicas? Qual a concepção que a Comissão tem do seu papel de gestor do 
risco e da aplicação do princípio de precaução ao processo dos OGM? Finalmente, quais 
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as propostas da Comissão para garantir que a inspecção dos OGM é fiável, imparcial, 
transparente e livre de conflitos de interesses?


