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Assunto: Aplicação da legislação em matéria de OGM

1. Legislação em matéria de "coexistência": No seu Relatório sobre a coexistência de 
culturas geneticamente modificadas e a agricultura convencional e biológica (Abril de 
2009), a Comissão afirma que apenas 15 Estados-Membros adoptaram legislação 
específica em matéria de coexistência. Terá este número vindo a aumentar? Existem 
Estados-Membros que cultivam OGM e que não têm legislação em matéria de 
coexistência? Terá a Espanha, o país da UE com a mais elevada percentagem de 
cultivo de OGM na UE, já aplicado uma legislação em matéria de coexistência?

A Directiva 2001/18 estabelece o seguinte: "Os organismos vivos, quando libertados 
no ambiente em grande ou pequena quantidades, para fins experimentais ou sob a 
forma de produtos comercializados, são susceptíveis de se reproduzir no ambiente e 
atravessar fronteiras nacionais, afectando deste modo outros Estados-Membros. Os 
efeitos dessas libertações no ambiente podem ser irreversíveis." (Considerando 4) e "É 
necessário assegurar a rastreabilidade dos produtos que contenham ou sejam 
constituídos por OGM autorizados nos termos da parte C, em todas as fases da sua 
colocação no mercado." (Considerando 42)

Simultaneamente, o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 refere, em diversas ocasiões, o 
direito dos consumidores e agricultores de efectuarem uma escolha informada, bem 
como o Conselho "Ambiente", de Dezembro de 2008, e o Comissário John Dalli em 
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vários discursos sobre os OGM.
Na sua nova Recomendação relativa às orientações comunitárias para o 
desenvolvimento das medidas nacionais de coexistência, para impedir a presença 
acidental de OGM nas culturas convencionais e biológicas, de Julho de 2010, a 
Comissão declara que as medidas para impedir a presença acidental de OGM nas 
culturas convencionais e biológicas devem ser definidas a nível de cada Estado-
Membro. Perante este contexto, como pretende a Comissão melhorar a aplicação da 
Directiva 2001/18? Tenciona a Comissão conferir carácter juridicamente vinculativo à 
adopção de "medidas de coexistência"?

2. Transparência: Tendo em conta o n.º 4 do artigo 25.º da Directiva 2001/18, bem 
como o acórdão do Tribunal de Justiça Europeu de Fevereiro de 2009 (processo C-
552/07), poderá a Comissão indicar quantos Estados-Membros estabeleceram um 
registo público com informações pormenorizadas da localização da libertação e 
quais os Estados-Membros que assim não procederam? De que modo pretende a 
Comissão providenciar para melhorar a situação?

3. Contaminação: No seu relatório sobre coexistência de 2009, a Comissão estabelece 
que (capítulo 7.2) "A maioria dos Estados-Membros definiu as medidas de 
coexistência de forma a evitar que se ultrapassem os limiares de rotulagem dos OGM 
nos géneros alimentícios e alimentos para animais, fixados em 0,9 %." 
Simultaneamente, o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 prevê que os alimentos OGM 
devem ser rotulados, excepto aqueles "que contenham material que contenha, seja 
constituído por ou seja produzido a partir de OGM numa proporção não superior a 
0,9% dos ingredientes que os compõem, considerados individualmente, ou do próprio 
género alimentício, se este consistir num único ingrediente, desde que a presença desse 
material seja acidental ou tecnicamente inevitável." As medidas de coexistência que 
visam um valor de 0,9% de contaminação conduzem a uma contaminação intencional 
que já não pode ser considerada acidental. 
A situação nos Estados-Membros tem vindo a melhorar? Partilha a Comissão o ponto 
de vista de que, para cumprir as exigências do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, as 
medidas de coexistência devem visar evitar a contaminação?


