
ENV/620/2000

DOCUMENTO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO SOBRE A
RASTREABILIDADE E ROTULAGEM DE OGM E PRODUTOS

DERIVADOS DE OGM

1. ANTECEDENTES

A libertação deliberada de organismos geneticamente modificados (OGM) no
ambiente e a aplicação da biotecnologia moderna aos alimentos e plantas é
actualmente o fulcro de um intenso debate público e político com especial
referência aos efeitos a longo prazo no ambiente, à importante biodiversidade
e também à questão da segurança alimentar. Embora não tenha até à data sido
publicado nenhum artigo científico com "análise por pares" relatando efeitos
adversos na saúde humana em consequência da ingestão de alimentos
geneticamente modificados e embora os OGM tenham de ser submetidos a
uma avaliação científica exaustiva dos riscos para a saúde humana e o
ambiente antes de receberem autorização comunitária, o público está cada vez
mais preocupado com as potenciais implicações para a saúde humana e o
ambiente.

Neste contexto, tem-se tornado cada vez mais difícil aprovar a colocação no
mercado de novos OGM ao abrigo da Directiva 90/220/CEE e verificou-se
uma situação paralela no que diz respeito às autorizações de produtos
contendo OGM e derivados de OGM, ao abrigo da legislação com base em
produtos1. Em consequência, o actual procedimento de autorização para a
libertação comercial de OGM, incluindo os que poderão ser introduzidos na
cadeia alimentar, encontra-se num impasse.

A Comissão, na sua reunião de 12 de Julho de 2000, propôs uma estratégia
para relançar o procedimento de autorização de OGM com base num quadro
mais rigoroso no que diz respeito à aprovação no âmbito de uma revisão da
Directiva 90/220/CEE, na sequência de um acordo entre o Conselho e o
Parlamento Europeu, que abrange os seguintes pontos:

•  Antecipação das disposições-chave (rotulagem, rastreabilidade,
monitorização, etc.) da Directiva 90/220/CEE revista antes da sua
transposição para a legislação nacional de todos os Estados-Membros
com base em compromissos voluntários passíveis de controlo legal do
cumprimento. Os novos requisitos serão incorporados nas autorizações
individuais de produtos OGM concedidas com base na Directiva
90/220/CEE em vigor.

•  Um conjunto abrangente de disposições relativas a rotulagem no sector
alimentar que inclua os OGM e produtos derivados de OGM

                                                
1 Por OGM entende-se um organismo "vivo" capaz de replicação, como grãos de milho geneticamente
modificados, enquanto os produtos derivados de OGM foram objecto de transformação a ponto de
conterem apenas material geneticamente modificado, mas não OGM "vivos", por exemplo farinha
transformada a partir de grãos de milho. O âmbito da Directiva 90/220/CEE inclui a colocação no
mercado de OGM mas não abrange produtos derivados de OGM.  Em contraste, o Regulamento
"Novos Alimentos" inclui a colocação no mercado tanto de OGM como de produtos derivados de
OGM para utilização em alimentos.
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•  Uma iniciativa sobre o sistema de rastreabilidade para OGM e
possivelmente produtos derivados de OGM

•  Preenchimento das lacunas na actual legislação relativa a OGM

O presente documento tem como objectivo abordar estas questões e apresentar
opções para iniciativas a desenvolver relativamente à rastreabilidade e
rotulagem no contexto de:

•  objectivos para fins de rastreabilidade e rotulagem

•  sistema(s) de rastreabilidade existentes e requisitos de rotulagem

•  medidas legais apropriadas para sistema(s) de rastreabilidade e
rotulagem relativamente a OGM e produtos derivados de OGM

2. ANTECIPAR AS DISPOSIÇÕES-CHAVE DA DIRECTIVA 90/220/CEE REVISTA

Nas suas declarações no Conselho de Junho de 1999, 12 Estados-Membros
apelaram urgentemente para que a Comissão aplicasse imediatamente os
princípios estabelecidos na posição comum, no limite legalmente possível,
especialmente no que diz respeito à rastreabilidade e rotulagem.

Embora não fosse possível insistir na imposição de novas obrigações ao abrigo
da Directiva 90/220/CEE revista, nada na presente Directiva 90/220/CEE
impede que os requerentes apresentem compromissos voluntários
consentâneos com estes requisitos. Em primeiro lugar, cabe às autoridades
nacionais competentes aconselhar os requerentes sobre esta possibilidade e
sobre a natureza desses compromissos. Estes compromissos voluntários teriam
de ser incluídos como parte integrante da notificação, a fim de garantir que se
tornem legalmente vinculativos como parte da autorização final. Tal permitirá
aos Estados-Membros contribuir para o retomar do procedimento de
autorização de OGM.

3. RASTREABILIDADE E ROTULAGEM

3.1 Os conceitos

A rastreabilidade facilita o estabelecimento da identidade, história e
fonte de um produto.

Em geral, podem ser indicadas as seguintes razões para o
estabelecimento de um sistema de rastreabilidade de OGM:

(1) a possível retirada de produtos quando está comprovado um risco para a saúde
humana ou o ambiente

(2) facilitar a identificação e monitorização de efeitos indesejados e a longo prazo
no ambiente, bem como na saúde humana e animal, quando adequado

(3) apoiar o controlo da rotulagem.
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Os sistemas de rastreabilidade existentes baseiam-se em documentação
informatizada ou em papel e/ou métodos de detecção analíticos.  A
transmissão e retenção de informações relevantes para um produto em cada
uma das fases de colocação no mercado permite detectar a sua identidade,
história e origem.  A metodologia de detecção analítica proporciona um meio
de determinar o conteúdo de um produtos e, dessa forma, verificar a validade e
fiabilidade dessa informação, quando necessário.

O objectivo primário da rotulagem de alimentos é fornecer informações
relevantes aos compradores e consumidores. A rotulagem tem, em especial,
como objectivo facilitar a escolha do consumidor e proteger os consumidores
contra práticas falsas ou enganadoras.

A rastreabilidade e rotulagem têm objectivos diferentes, mas podem ser
ligadas de modo a complementarem-se mutuamente.  Por exemplo, um sistema
de rastreabilidade poderá fornecer informações a utilizar na rotulagem. Um
sistema de rotulagem implicaria a existência de alguma forma de marcação
dos produtos finais, como meio de identificação, a fim de estabelecer a
identidade desse produto. No entanto, um sistema de rotulagem abrangente
não implica a necessidade de determinar a identidade e história de cada um
dos OGM.

3.2 Rastreabilidade e rotulagem na posição comum

Rastreabilidade

A posição comum (CE) nº 12/2000 sobre a proposta da Comissão de
alteração da Directiva 90/220/CEE introduziu o conceito de
rastreabilidade dos OGM.

A posição comum não contém uma definição de rastreabilidade ou dos
objectivos da rastreabilidade, nem uma abordagem completa para a sua
aplicação. No entanto, a posição comum estipula o seguinte: o nº 5 do
artigo 4º propõe que os Estados-Membros devem tomar as medidas
necessárias para assegurar, em conformidade com os requisitos fixados
no anexo IV, a rastreabilidade em todas as fases da colocação no
mercado dos OGM autorizados nos termos da parte C da directiva.  A
colocação no mercado inclui também a importação. O décimo primeiro
considerando especifica que os produtos que contenham e/ou sejam
constituídos por OGM não poderão ser importados para a Comunidade
se não cumprirem o disposto nessa directiva. O anexo IV descreve, em
termos gerais, as informações adicionais com relevância para a
rastreabilidade a apresentar nas notificações para colocação no
mercado de OGM e inclui:

•  designações comerciais propostas dos produtos e nomes dos
OGM neles contidos, bem como qualquer identificação
específica, nome ou código usado pelo notificador para
identificar o OGM;

•  nome e endereço completo da pessoa estabelecida na
Comunidade que é responsável pela colocação no mercado,
quer seja o fabricante, o importador ou o distribuidor;



4

•  nome e endereço completo do(s) fornecedor(es) de amostras de
controlo;

•  informação sobre a modificação genética, que pode possa ser
usada para detectar e identificar produtos OGM específicos a
fim de facilitar o controlo e a inspecção pós-comercialização;
Essas informações devem incluir, quando pertinente, o depósito
de amostras de OGM ou respectivo material genético, junto da
autoridade competente, e pormenores sobre as sequências de
nucleótidos ou outros elementos necessários para identificar o
OGM.

Além disso, o artigo 18º estabelece que a autorização escrita deve, em
qualquer caso, indicar explicitamente o âmbito da autorização,
incluindo a identificação do(s) OGM a colocar no mercado e a sua
identificação específica.  O trigésimo nono considerando especifica que
o sistema deveria ser concebido utilizando um procedimento de comité
adequado, para atribuição de uma identificação única dos OGM que
tome em consideração a evolução das circunstâncias nas instâncias
internacionais.  Tal incluiria requisitos para especificar a identidade dos
OGM ao abrigo do Protocolo sobre a Segurança Biológica2.

Rotulagem
A posição comum contém também disposições em matéria de
rotulagem.

•  O artigo 20º estabelece que os Estados-Membros devem tomar
todas as medidas necessárias para assegurar que, em todas as
fases da colocação no mercado, a rotulagem e embalagem dos
produtos colocados no mercado que contenham ou sejam
constituídos por OGM sejam conformes com os requisitos
relevantes que constam da autorização escrita. Esta deve
obedecer aos requisitos estipulados no anexo IV e referir
claramente a presença de OGM. Para o efeito, a expressão "Este
produto contém organismos geneticamente modificados" deve
constar do rótulo ou de um documento de acompanhamento.

                                                
2 Em termos de identificação de OGM, o nº 2 do artigo 18º do Protocolo sobre Segurança Biológica
estabelece, nas suas alíneas a) e c), que cada parte deverá adoptar medidas de modo a exigir que a
documentação que acompanha:

a) organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimentação humana ou animal,
ou a transformação, indique claramente que os mesmos "podem conter" organismos vivos
modificados e não se destinam a introdução intencional no ambiente, indicando igualmente
um ponto de contacto para mais informações.  A Conferência das Partes servindo de reunião
das Partes no presente Protocolo tomará uma decisão, o mais tardar dois anos após a data de
entrada em vigor do Protocolo, quanto aos pormenores dos requisitos necessários para este
fim, incluindo especificações quanto à identidade dos organismos e qualquer traço de
identificação único.

C) Os organismos vivos modificados destinados a introdução intencional no ambiente da Parte
que o importa ou quaisquer outros organismos no âmbito do Protocolo devem ser claramente
identificados como organismos vivos modificados, especificando a identidade e
traços/características relevantes, quaisquer requisitos para a sua manipulação, armazenamento,
transporte e utilização em segurança, ponto de contacto para mais informações e, quando
adequado, nome e endereço do importador e exportador, devendo também incluir uma
declaração de que o movimento está em conformidade com o Protocolo aplicável ao
exportador.
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O anexo IV descreve as informações relativas aos requisitos de
rotulagem de produtos a colocar no mercado que contenham ou sejam
constituídos por OGM.  Tal exige que as notificações para colocação
no mercado dos OGM prevejam a rotulagem proposta num rótulo ou
num documento de acompanhamento.  Tal deve incluir, pelo menos de
forma resumida, uma designação comercial do produto, o nome do
OGM e o nome e endereço completo da pessoa estabelecida na
Comunidade que é responsável pela sua colocação no mercado. Além
disso, a rotulagem deve indicar como ter acesso às informações
disponíveis na parte do registo que é acessível ao público.

Declarações dos Estados-Membros
No Conselho "Ambiente " de Junho de 1999, sete Estados-Membros
convidaram "a Comissão, com carácter de urgência, a apresentar uma
proposta de aplicação eficaz das disposições relativas à rotulagem e à
despistagem de OGM através do procedimento de comitologia previsto
na Directiva 90/220/CEE".  Um outro Estado-Membro apoiou mais
tarde esta declaração.

Outros cinco Estados-Membros salientaram especificamente a
importância de a Comissão apresentar, sem demora, projectos
completos de regras que garantam a rotulagem e rastreabilidade dos
OGM e produtos derivados de OGM.  É de referir que os produtos
derivados de OGM não estão abrangidos pela Directiva 90/220/CEE.

Este grupo de Estados-Membros declarou também que, enquanto se
aguarda a adopção dessas regras e de acordo com princípios
preventivos e de precaução, irão tomar medidas para suspender
quaisquer novas autorizações para o cultivo e colocação no mercado.
As declarações supramencionadas foram reiteradas por ocasião da
adopção formal da posição comum em 9 de Dezembro de 1999.

4. RASTREABILIDADE DOS OGM E PRODUTOS DERIVADOS DE OGM

A legislação comunitária existente no sector dos alimentos para
consumo humano, sementes e alimentos para animais prevê, em alguns
casos, a possibilidade de retirada de produtos caso surjam problemas
imprevisíveis.  No entanto, esses sistemas são de natureza geral e não
prevêem explicitamente a rastreabilidade dos OGM ou de produtos
derivados de OGM.

A posição comum sobre a revisão da Directiva 90/2207CEE introduz
um requisito geral com vista a garantir a rastreabilidade de OGM em
todas as fases da colocação no mercado.  Nos termos do nº 5 do artigo
4º, compete aos Estados-Membros implementar esta obrigação.  Este
requisito não abrange, todavia, os produtos derivados de OGM não
abrangidos pela directiva.

Em primeiro lugar este capítulo trata, no ponto 4.1 das opções para
implementação de um ou vários sistemas de OGM no âmbito de uma
directiva 90/220/CEE revista e também de OGM autorizados no âmbito
de legislação sectorial. Em segundo lugar, no ponto 4.2, é discutida a
necessidade e oportunidade de introduzir uma rastreabilidade
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específica relativamente a produtos derivados de OGM e, nessa base,
são descritas opções possíveis.

4.1 Rastreabilidade dos OGM

A Comissão considera que, quanto aos sistemas de rastreabilidade
existentes, um sistema de rastreabilidade de OGM ao abrigo de uma
Directiva 90/220/CEE revista poderia assentar numa combinação de
documentação e análise técnica.

Documentação
Será possível seguir um OGM ao longo de toda a cadeia de produção
caso sejam comunicadas e arquivadas, em cada uma das fases de
colocação no mercado, as informações relevantes para a identificação
desse OGM. Essas informações devem, por conseguinte, estar
disponíveis quando o produto é colocado pela primeira vez no mercado
e podem incluir a utilização de um código único ou "identificação
única", atribuído a cada OGM específico e indicado no rótulo e/ou na
documentação acompanhante da transacção, conforme previsto numa
Directiva 90/220/CEE revista.  A "identificação única" permitiria o
acesso das autoridades de inspecção a informações relevantes
relacionadas com esse OGM arquivadas num registo central.

Detecção e identificação
Poderá ser necessário confirmar que esse rótulo ou documentação
fornece as informações correctas quanto ao conteúdo de OGM do
produto.  Para tal é necessária uma detecção física inequívoca do OGM
específico, podendo para esse fim ser utilizadas sequências únicas de
ADN ou de proteínas resultantes do processo de modificação.

Foi já desenvolvida metodologia adequada para detecção das
sequências únicas de ADN e proteínas a partir de material contendo
OGM.  O CCI está actualmente a trabalhar com uma rede de
laboratórios de análises em toda a Comunidade, com vista à validação
de uma metodologia, o que é essencial para manter uma abordagem
coerente.

Registos

A posição comum prevê que as informações supramencionadas
relativas à identidade e detecção de OGM sejam colocadas num de
vários registos. Foi já criado um "registo" sob a forma de base de dados
para OGM autorizados ao abrigo da Parte C da Directiva 90/220/CEE,
que inclui informações apresentadas como parte integrante das
notificações.  Esse(s) registo(s) pode(m) subsequentemente ser
incorporado(s) num registo global, conforme previsto pela OCDE e no
âmbito do Protocolo sobre Biosegurança.

Elementos-chave de um sistema de rastreabilidade

Neste contexto, entre os elementos possíveis para garantir a
rastreabilidde dos OGM contam-se:

•  Os operadores garantem, em cada uma das fases de colocação
no mercado, que sejam fornecidas as informações relevantes
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para a identificação de cada OGM, sob a forma de rotulagem ou
de documentação de acompanhamento;

•   A inclusão de uma "identificação única" de cada OGM como
parte desta informação, como meio de aceder a informações
relevantes para esse OGM, incluindo metodologia de detecção,
a partir de um registo central;

•  Os operadores comunicam e conservam as informações
relevantes em cada uma das fases de colocação no mercado.

Os produtos importados que contenham OGM devem ser
cuidadosamente estudados neste contexto. Os OGM importados para a
UE devem cumprir a legislação comunitária. No entanto, não podemos
alargar os nossos sistemas de rastreabilidade a países terceiros.  As
informações relevantes para a identidade do produto serão, todavia,
exigidas ao exportador, caso esse produto venha a ser introduzido na
cadeia de produção.  O Protocolo sobre Biosegurança não inclui
disposições relativas a informações sobre a identificação específica dos
OGM sujeitos a movimentos transfronteiras, embora a decisão relativa
a OGM utilizados directamente em produtos para a alimentação
humana ou animal continue a estar sujeita a acordo.

Legislação sectorial

Embora uma Directiva 90/220/CEE revista passe a abranger a
rastreabilidade na colocação no mercado de OGM ao abrigo da Parte C
da directiva, devem também ser tidos em consideração produtos
autorizados ao abrigo de legislação sectorial. Actualmente, para a
utilização de OGM em culturas, importação e transformação, alimentos
para animais e sementes é necessária uma autorização ao abrigo da
Directiva 90/220/CEE (as variedades de sementes devem ser inseridas
num Catálogo Comum antes de poderem ser comercializadas na
Comunidade). Em contrapartida, a utilização de OGM que contenham
ou sejam constituídos por OGM  já não está sujeita a uma autorização
ao abrigo da Directiva 90/220/CEE, mas sim ao abrigo do
Regulamento "Novos Alimentos", que entrou em vigor em 15 de Maio
de 1997.

No futuro, será necessário actualizar a legislação sectorial com vista a
tomar em consideração as disposições de uma Directiva 90/220/CEE
revista.

Opções
Neste contexto, devem ser estudadas as seguintes opções:

 (1) Medidas de implementação sobre a rastreabilidade dos OGM no
âmbito de uma Directiva 90/220/CEE revista

(2) Instrumentos verticais (Directiva 90/220/CEE complementada por
legislação sectorial) para fins de rastreabilidade de OGM

(3) Um novo instrumento horizontal para a rastreabilidade de OGM
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Opção 1 Medidas de implementação sobre a rastreabilidade dos
OGM no âmbito de uma Directiva 90/220/CEE revista
Nos termos da posição comum, cabe aos Estados-Membros a
responsabilidade de garantir a rastreabilidade em todas as fases de
colocação no mercado dos OGM.  Uma opção seria, portanto, que a
Comissão propusesse medidas de aplicação para orientar e ajudar os
Estados-Membros a concretizar a rastreabilidade, conforme previsto
numa Directiva 90/220/CEE revista.

Nesta opção, a Comissão, através do procedimento de comitologia:

•  conceberia um sistema de atribuição de uma identificação única
aos OGM que tome em consideração a evolução das
circunstâncias nas instâncias internacionais;

•  criaria um ou vários registos com vista a arquivar as
informações sobre modificações genéticas em OGM;

•  complementaria o anexo IV com notas de orientação no que diz
respeito à descrição do modo como se pretende utilizar o
produto.

Essas orientações poderiam incluir o funcionamento básico de um
sistema de rastreabilidade conforme descrito supra e recomendações no
sentido de os Estados-Membros garantirem que todos os operadores
que tratem de produtos que contenham ou sejam constituídos por OGM
mantenham registos durante um determinado número de anos e
comuniquem informações ao operador seguinte no que diz respeito a:

•  nome do OGM,

•  nome e endereço completo da pessoa estabelecida na
Comunidade responsável pela colocação no mercado do OGM,

•  a designação comercial do produto,

•  uma indicação que facilite o acesso a registo públicos,

•  o número de autorização ou "identificação única" (se for
diferente do nome do OGM).

Opção 2 Rastreabilidade no âmbito de instrumentos verticais
Esta opção estabelece que sejam adoptadas disposições para garantir
que a rastreabilidade conste de todos os instrumentos que digam
respeito à colocação no mercado de OGM.  Essas disposições já estão
definidas na posição comum, mas devem também ser introduzidas
disposições equivalentes na legislação sectorial relativa a sementes e
alimentos novos.
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Opção 3 Rastreabilidade no âmbito de um novo instrumento
horizontal

Uma terceira opção seria a criação de um novo instrumento
"horizontal" que estabeleça os princípios de um sistema de
rastreabilidade conforme descrito supra.  Dessa forma seriam criados
os meios para introduzir uma obrigação legal de rastreabilidade dos
OGM no que diz respeito à Directiva 90/220/CEE e à legislação
sectorial.

Vantagens/desvantagens das opções
Na primeira opção a aplicação de um sistema de rastreabilidade
adequado é deixada ao critério dos Estados-Membros, com base em
orientações adoptadas através do procedimento de comitologia.  A
principal vantagem das orientações nos termos da opção 1 reside no
facto de poder ser introduzida num espaço de tempo relativamente
curto.  A desvantagem reside no facto de as orientações aos Estados-
Membros não implicarem a sujeição dos operadores à obrigação legal
de conservar e comunicar as informações.  Além disso, esta opção
poderia ter como resultado a adopção de sistemas diferentes na
Comunidade.

A principal vantagem da segunda opção seria o facto de proporcionar
uma base jurídica para a rastreabilidade de OGM autorizados ao abrigo
de toda a legislação relevante, tomando em consideração e partindo de
sistemas de rastreabilidade existentes nos diferentes sectores. Permitiria
também a sujeição dos operadores a uma obrigação legal de comunicar
e conservar as informações relevantes em todas as fases de colocação
no mercado dos produtos. Esses sistemas teriam de ser coerentes e
consistentes, a fim de evitar eventuais sobreposições ou lacunas.

A principal vantagem da terceira opção seria proporcionar uma base
jurídica única relativamente à rastreabilidade de OGM na Comunidade
e evitaria potenciais sobreposições ou lacunas criadas por diferentes
sistemas individuais. Permitiria também a sujeição dos operadores a
uma obrigação legal de comunicar e conservar as informações
relevantes em todas as fases de colocação no mercado dos produtos. No
entanto, esta opção implicaria um procedimento de adopção mais longo
do que o necessário para a opção 1, mas, sob a forma de um
regulamento, deveria reduzir a escala temporal da aplicação.

Estas três opções para a rastreabilidade dos OGM têm como base as
disposições de uma Directiva 90/220/CEE revista e consideram a
possibilidade de um ou vários sistemas similares baseados largamente
na comunicação e conservação de documentação, a fim de fornecer
informações sobre a identidade de cada OGM. Tal terá implicações
para a indústria. No entanto, a maioria das transacções são
acompanhadas por documentação que fornece informações
relativamente ao fornecedor, compradores e data da transacção, bem
como à natureza, fonte, conteúdo e quantidade do produto. Nesta base,
prevê-se que os custos de inclusão de informações adicionais nessa
documentação, como um meio de identificação de OGM específicos
contidos no produto, não serão significativos.
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Um sistema de rastreabilidade da UE não pode ser imposto a parceiros
comerciais. Os países terceiros, bem como a UE, teriam de respeitar as
obrigações internacionais, como o Protocolo sobre Biosegurança,
relativamente ao fornecimento de informações para a identificação dos
OGM.

Nenhuma das três opções abrange a rastreabilidade de produtos
derivados de OGM, a qual é tratada no ponto seguinte.

4.2. Rastreabilidade de produtos derivados de OGM

Embora a Directiva 90/220/CEE revista venha a introduzir uma
rastreabilidade específica para OGM vivos, não existe nenhuma
obrigação específica semelhante aplicável a produtos derivados de
OGM. Continua portanto em aberto a questão da necessidade ou não de
uma rastreabilidade específica para produtos derivados de OGM e, em
caso afirmativo, o seu modo de introdução.

A legislação comunitária existente  já prevê sistemas de rastreabilidade
gerais nos sectores dos alimentos para consumo humano e para
animais, que não estão especificamente relacionados com os OGM.
Estes sistemas proporcionam meios para a retirada de produtos nos
casos em que seja comprovado um risco imprevisto, mas não
abrangem, todavia, todos os operadores comerciais de alimentos para
consumo humano e para animais em toda a cadeia de produção.

Neste contexto, chama-se a atenção para a recente proposta da
Comissão que estabelece os princípios e os requisitos gerais da
legislação alimentar e que propõe, no seu artigo 9º, o estabelecimento
dos princípios gerais da rastreabilidade3.  É, em especial, proposto que
os sistemas de rastreabilidade devem ser aplicados a todos os alimentos
para consumo humano, alimentos para animais, animais destinados à
produção de alimentos e qualquer outra substância destinada a ser
incorporada num alimento para consumo humano ou num alimento
para animais. Estes princípios não são especificamente sectoriais,
estando prevista a sua aplicação através de legislação especializada.

Além disso, devem ser também tidos em conta os seguintes aspectos:

•  Podem verificar-se efeitos ambientais imprevistos, como danos
em organismos a que o produto não se destina, decorrentes da
libertação de OGM, como plantas de cultura geneticamente
modificadas.  No entanto, é improvável que ocorram efeitos
ambientais imprevistos no caso dos produtos derivados de
OGM, como a farinha derivada de grãos de milho
geneticamente modificados, em que os resultados da
transformação são material genético "inviável".

•   Deveria ser estudada necessidade da rastreabilidade específica
de produtos derivados de OGM para fins da retirada de produtos
caso surja um problema imprevisto decorrente do consumo de
material que tenha como origem OGM. A aprovação antes da
colocação no mercado de produtos derivados de OGM,

                                                
3  COM (2000) 716final
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conforme previsto no Regulamento "Novos Alimentos",
proporcionaria normalmente a garantia de segurança necessária.

•  Um dos objectivos da rastreabilidade seria o de facilitar o
acompanhamento de possíveis efeitos indesejados na saúde, a
longo prazo, associados a produtos alimentares específicos. No
entanto, é geralmente reconhecido que pouco se sabe sobre os
efeitos a longo prazo de quaisquer alimentos, o que torna
problemática a identificação dos efeitos para a saúde que
possam ser exclusivamente devidos a alimentos geneticamente
modificados. O acompanhamento após a colocação no mercado
não comprova automaticamente uma relação causal directa
entre a ocorrência de um efeito adverso para a saúde humana e
o consumo de um determinado alimento. Durante a avaliação de
riscos antes da comercialização de um alimento derivado de
OGM, a necessidade de acompanhamento após a
comercialização é normalmente analisada caso a caso.
Reconhece-se em geral que essas medidas seriam muito úteis no
acompanhamento dos efeitos de alimentos geneticamente
modificados que são significativamente diferentes dos seus
congéneres convencionais.

•  A rastreabilidade de produtos derivados de OGM pode também
facilitar o controlo da rotulagem desses produtos. No entanto,
não é necessário estabelecer a história e origem pormenorizadas
de um determinado OGM para fins de criação de um regime de
rotulagem abrangente. Para fins de prestação de informações ao
consumidor final é suficiente que os operadores possam
documentar a utilização ou não de OGM. A rastreabilidade
como um meio de facilitar a apresentação de queixas relativas à
rotulagem é analisada no ponto sobre rotulagem.

Opções
Neste contexto, devem ser estudadas quatro opções:

A) Ausência de sistema específico de rastreabilidade para produtos
derivados de OGM

B) Instrumentos verticais (legislação sectorial) a fim de garantir a
rastreabilidade de produtos derivados de OGM

C) Um novo instrumento horizontal a fim de garantir a rastreabilidade
de produtos derivados de OGM

D) Um novo instrumento horizontal que abranja tantos os OGM como
os produtos derivados de OGM
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Opção A Ausência de sistema específico de rastreabilidade
Esta opção baseia-se no pressuposto de que não se justifica um sistema
de rastreabilidade para produtos derivados de OGM, dado que estes
produtos já foram objecto de uma avaliação exaustiva de segurança
antes da comercialização. Além disso, a legislação existente nos
sectores dos alimentos para consumo humano e para animais já prevê,
em alguns casos, a retirada dos produtos através de sistema de
numeração de lotes em casos em que seja comprovado um risco
imprevisto.

Opção B Instrumentos verticais
A rastreabilidade específica de produtos derivados de OGM pode ser
conseguida através da introdução de requisitos na legislação sectorial
relativa a alimentos para consumo humano e para animais. Tal
implicaria uma alteração do Regulamento "Novos Alimentos" e a
inclusão de disposições adequadas na legislação sobre alimentos para
animais.

Os sistemas individuais no âmbito de cada instrumento teriam de ser
complementares, a fim de evitar a incerteza jurídica.

Opção C Instrumento horizontal para produtos derivados de
OGM

Esta opção abrangeria a rastreabilidade específica de todos os produtos
derivados de OGM, independentemente da sua utilização final e
preencheria uma lacuna detectada na opção B. Os operadores de
empresas de alimentos para consumo humano e para animais seriam
obrigados a comunicar e conservar informações sobre a presença de
material geneticamente modificado em produtos derivados de OGM,
que deveriam ser suficientes para garantir a rastreabilidade desses
produtos.

Opção D Instrumento horizontal tanto para OGM como para
produtos derivados de OGM

Esta opção inclui os mesmos elementos que a opção C, mas sugere a
introdução de um instrumento horizontal abrangendo a rastreabilidade
tanto de OGM como de produtos derivados de OGM. Esta opção
proporcionaria, por conseguinte, uma base jurídica única para a
rastreabilidade de OGM e produtos derivados de OGM ao longo de
toda a cadeia de alimentos para consumo humano e para animais.

Vantagens/desvantagens das opções

A vantagem da opção A reside na utilização de sistemas existentes nos
sectores dos alimentos para consumo humano e para animais que já
estão em funcionamento, não constituindo assim um encargo adicional
para a indústria. No entanto, os sistemas existentes não incluem todas
as fases de colocação no mercado. Além disso, caso seja exigida a
rastreabilidade específica para produtos derivados de OGM, esses
sistemas teriam de ser adaptados de modo a satisfazer este objectivo.
As opções B, C e D criariam sistemas de rastreabilidade específica para
produtos derivados de OGM.
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A opção B tem como objectivo alargar o âmbito da actual legislação
sectorial de modo a incluir a rastreabilidade específica de produtos
derivados de OGM, enquanto as opções C e D assentam numa
abordagem horizontal. A vantagem da opção B reside no facto de
aproveitar os sistemas existentes, enquanto a desvantagem reside no
facto produtos como os grãos de milho geneticamente modificados que
foram moídos, mas que não são ainda um alimento ou um ingrediente
de alimentos, não ficarem abrangidos pela actual legislação sectorial,
incluindo uma Directiva 90/220/CEE revista.

As vantagens de uma abordagem horizontal relativamente a produtos
derivados de OGM residem no facto de uma única base jurídica em
matéria de rastreabilidade evitar potenciais sobreposições ou lacunas
criadas por diferentes sistemas individuais. No entanto, o
estabelecimento de novos instrumentos horizontais poderia revelar-se
mais incómodo. Além disso, as implicações do sistema de
rastreabilidade considerado nas opções B, C e D devem ser analisadas
em termos de um encargo adicional para a indústria, bem como no
contexto das obrigações internacionais.

5. ROTULAGEM DE ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

5.1. Rotulagem de OGM

Actualmente, o Regulamento "Novos Alimentos", a legislação em
matéria de sementes e a Directiva 90/220/CEE revista prevêem a
rotulagem obrigatória de produtos contendo OGM vivos. Os novos
requisitos da Directiva 90/220/CEE revista prevêem a rotulagem
obrigatória em todas as fases da colocação no mercado e as opções
consideradas no ponto 4.1 destinam-se a atingir esse objectivo.

5.2. Rotulagem de produtos derivados de OGM

A questão é determinar se o actual sistema de rotulagem da UE em
matéria de alimentos e ingredientes alimentares derivados de OGM
deveria ser alterado com vista a proporcionar ao consumidor
possibilidades de escolha e informações exaustivas.

Vários inquéritos e declarações políticas por parte de organizações
europeias de consumidores revelam uma forte exigência no que diz
respeito a um sistema de rotulagem mais completo que possa dar ao
consumidor a possibilidade de escolher. Os consumidores consideram
enganador que alguns produtos sejam rotulados e outros não.

Os operadores comerciais de alimentos têm estudado o modo de
satisfazer as exigências dos consumidores.  Algumas empresas
decidiram voluntariamente rotular produtos geneticamente
modificados, embora não sejam obrigados a fazê-lo ao abrigo da actual
legislação comunitária, ao mesmo tempo que se verificaram muitos
casos em que retalhistas retiraram produtos alimentares geneticamente
modificados das prateleiras dos supermercados e exigiram aos
fornecedores a garantia de que os produtos não eram provenientes de
fontes geneticamente modificadas.
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No entanto, tendo em conta que o segmento alimentar da economia é
caracterizado por uma extrema diversificação e composto por milhões
de operadores e muitas PME, um sistema de rotulagem, que vá mais
longe que os actuais critérios comunitários de rotulagem (critérios de
presença de proteínas/ADN com origem em OGM) e em que o controlo
se deva basear em documentação em papel, é considerado por sectores
da indústria como inviável, demasiado oneroso e desproporcionado
relativamente ao seu objectivo. Além disso, segundo alguns sectores da
indústria, esse sistema seria muito difícil de controlar e incentivaria
práticas fraudulentas.

Neste contexto, podem ser consideradas as seguinte quatro opções para
rotulagem de produtos derivados de OGM:

A) Manutenção do status quo

B) Manutenção do status quo e introdução de uma linha "isenta de
OGM"

C) Rotulagem de todos os alimentos derivados de OGM

D) Rotulagem de todos os produtos produzidos com o auxílio de OGM

Opção A Manutenção do status quo: rotulagem baseada na
detectabilidade de ADN ou proteínas

O objectivo desta opção é informar os consumidores do método de produção
no caso de ser detectável, no produto final, ADN ou proteínas com origem
em OGM.

Esta opção baseia-se na actual abordagem que considera que a
detectabilidade de AND ou de proteínas resultante de modificação genética
está a desencadear a rotulagem do método de produção, excepto nos casos
em que a presença de ADN ou de proteínas com origem em OGM em
ingredientes do produto final é adventícia ou inferior a 1%.

Este sistema de rotulagem prevê a possibilidade de controlo do cumprimento
baseado em medidas de controlo analítico, embora também assente em
documentação em papel, com vista a garantir que a presença de material
geneticamente modificado é efectivamente adventícia. Isto é geralmente
aceite pela maior parte dos parceiros comerciais.

No entanto e embora baseado numa detectabilidade científica, este sistema
apresenta alguns inconvenientes devido ao facto de:

•  ser de difícil aplicação a produtos alimentares sujeito a uma grande
transformação;

•  estarem a ser progressivamente desenvolvidos novos métodos mais
sensíveis de detecção, o que faz com que alguns produtos, actualmente
não rotulados, se tornem elegíveis para rotulagem obrigatória no
futuro.
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Opção B Manutenção do status quo e introdução de uma linha "isenta
de OGM"

Esta opção implica que sejam mantidos os actuais critérios de rotulagem de
alimentos derivados de OGM e que seja criado um sistema comunitário
"isento de OGM" a fim de dar aos consumidores a possibilidade de escolha.
O sistema "isento de OGM" diz respeito a um sistema geral de um método de
produção sem a utilização de tecnologia genética em toda a cadeia alimentar.

O sistema assentará na adesão voluntária dos produtores, proporcionando
condições equitativas para os produtores que desejem declarar que um
alimento está "isento de OGM" em resposta a exigências específicas dos
consumidores.  A actual legislação comunitária prevê a possibilidade de os
operadores indicarem no rótulo que um produto alimentar não contém
alimentos e ingredientes alimentares produzidos a partir de OGM, desde que
essas declarações sejam verdadeiras e não enganadoras.

É de salientar que a legislação da UE sobre o modo de produção biológico
exclui de uma forma muito rigorosa a utilização, em todo o processo de
produção, de OGM ou seus derivados, incluindo auxiliares tecnológicos.

Como acontece no modo de produção biológico, ou com denominações de
origem protegidas, "isento de OGM" seria um sistema de certificação
baseado em controlos adequados de uma série de acções pré-determinadas
tomadas para preservar a identidade do produto ao longo da sua evolução na
cadeia de produção.

O valor acrescentado de um sistema "isento de OGM" é a criação de uma
linha de produção aplicável à produção agrícola "tradicional", que não tem de
seguir os critérios adicionais consagrados na agricultura biológica. Em
consequência, a linha de produção "isenta de OGM" poderia oferecer aos
consumidores produtos "isentos de OGM" que, consoante os critérios e
limiares, podem ser menos dispendiosos que os produtos biológicos.

Opção C Rotulagem de todos os alimentos derivados de OGM
Esta opção implicaria a rotulagem obrigatória de todos os alimentos,
ingredientes alimentares, aditivos e aromas que contêm, são composto por ou
são directamente derivados de OGM, a fim de informar o consumidor sobre o
método de produção, independentemente de haver ou não traços de ADN ou
de proteínas modificados no produto final.

Esta abordagem resultaria na rotulagem de uma série de produtos que a
actual legislação não sujeita a rotulagem, como óleos altamente refinados
com origem em OGM. Esse sistema de rotulagem deveria basear-se, pelo
menos em parte, em provas documentais para fornecer informações quanto às
fontes dos ingredientes, dado que as proteínas e ADN não serão detectáveis
em determinados produtos. Em consequência, deveria estar disponível
informação documental a fim de garantir uma rotulagem correcta também
nos casos em que a transformação eliminou todos os vestígios actualmente
detectáveis de material geneticamente modificado. Esta opção assenta na
documentação e na conservação de registos completos por parte dos
operadores.

A escolha desta opção implica que a necessidade de um sistema "isento de
OGM" seria menos óbvia.
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Esta abordagem implica que os produtos agrícolas "intermédios" derivados
de OGM, como sementes de soja ou grãos de milho moídos, destinados a
utilização em alimentos mas não sendo ainda um produto alimentar final,
teriam de ser rotulados ou teria de ser feita a referência ao facto de o produto
ser derivado de OGM nos documentos de acompanhamento.

Opção D Rotulagem de todos os alimentos e ingredientes alimentares
produzidos com o auxílio de OGM

Esta opção implica a rotulagem de todos os alimentos nos quais, em alguma
fase do processo de produção, foi utilizada a tecnologia de modificação
genética. Tal resultaria na rotulagem não só dos alimentos derivados de
OGM, mas também na rotulagem de auxiliares tecnológicos e da carne, leite
e ovos provenientes de animais alimentados com produtos geneticamente
modificados.

Esta opção assenta também na documentação em papel e exige que os
operadores conservem registos elaborados.

Esta opção vai mais longe que os requisitos gerais de rotulagem da UE para
produtos alimentares. O objectivo das presentes regras de rotulagem é:

proporcionar aos consumidores informações sobre os ingredientes de um
produto final. Os auxiliares tecnológicos não são considerados ingredientes,
dado que, por definição, não têm nenhum efeito tecnológico no produto
alimentar final.

A escolha desta opção implica que a necessidade de um sistema "isento de
OGM" seria menos óbvia.

Vantagens/desvantagens das opções
As vantagens de escolher a opção A residem no facto de esta se basear na
detectabilidade científica de ADN e de proteínas com origem em OGM e de
contar com uma grande aceitação a nível internacional.

Do ponto de vista do consumidor, a desvantagem é que a alguns produtos,
que são derivados de OGM, não é exigida rotulagem visto não serem
detectáveis ADN nem proteínas com origem em OGM.  Desta forma, os
consumidores não são, em todos os casos, totalmente informados nem lhes é
dada a possibilidade de escolha.  A criação de um sistema "isento de OGM"
tem como objectivo proporcionar aos consumidores uma escolha entre
alimentos derivados de OGM e alimentos produzidos sem a utilização da
tecnologia genética.  Dado ser um sistema voluntário, a vantagem para a
indústria reside no facto de apenas ter implicações para os produtores que
aderirem ao sistema.  No entanto, as organizações de consumidores estão a
opor-se, visto exigirem uma rotulagem mais clara dos alimentos derivados de
OGM, em vez da introdução de um novo sistema de rotulagem a adicionar às
disposições já existentes nesta matéria.

A opção C tem como objectivo a rotulagem de todos os alimentos derivados
de OGM, sendo a preferida das organizações de consumidores.  No entanto,
teria implicações para a indústria que seria obrigada a conservar
documentação sobre o facto de os alimentos e ingredientes alimentares serem
ou não derivados de OGM.  Além disso, nesta opção, o controlo das
declarações de rotulagem não se basearia totalmente em métodos analíticos,
o que tornaria mais difícil a detecção de práticas fraudulentas.  A nível
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internacional, esse sistema de rotulagem está actualmente em estudo no
Comité Codex sobre Rotulagem de Alimentos.

A opção D destina-se a disponibilizar informações ao consumidor final sobre
a utilização de auxiliares tecnológicos OGM na produção de alimentos, bem
como informações sobre a carne, leite e ovos provenientes de animais
alimentados com produtos constituídos por OGM ou deles derivados. Esta
opção vai mais longe que os actuais requisitos da UE e do Codex em matéria
de rotulagem de alimentos, que é apenas aplicável a ingredientes. Além
disso, teria implicações significativas na qualidade dos alimentos e para os
operadores comerciais de alimentos que seriam obrigados a conservar
registos elaborados. Seria também muito difícil detectar práticas
fraudulentas. O sistema de rotulagem considerado na opção D não é
discutido no Codex

6. PREENCHIMENTO DAS LACUNAS

Rotulagem de alimentos e ingredientes alimentares geneticamente
modificados
É necessária uma maior harmonização dos actuais critérios de rotulagem com
vista a estabelecer um sistema uniforme, coerente e consistente de rotulagem
de alimentos e ingredientes alimentares geneticamente modificados, incluindo
aditivos e aromas geneticamente modificados, com base nos seguintes pontos:

1) O critério ADN/proteína deve ser activado para a rotulagem de todos
os alimentos e ingredientes alimentares derivados de OGM, a não ser
que seja escolhida outra opção de rotulagem.

2) O limiar de 1% de contaminação adventícia deveria ser aplicável a
todos os OGM autorizados.

3) A garantia de que os aditivos e aromas de OGM são rotulados como
tal.

Já foi previsto um regulamento da Comissão para harmonizar os actuais
critérios de rotulagem (1 e 2) no Livro Branco sobre Segurança Alimentar
(Acção 52). A próxima revisão da Directiva 89/107/CEE relativa a aditivos e
da Directiva 88/388/CEE incluirá disposições para a rotulagem como tal dos
aditivos e aromas geneticamente modificados.

Alimentos novos
A autorização e rotulagem de alimentos para animais contendo OGM estão
abrangidas pela Directiva 90/220/CEE.  Não existe actualmente nenhuma
necessidade de autorização comunitária nem disposições de rotulagem
relativamente a produtos alimentares para animais derivados de OGM.  No
entanto, conforme referido no Livro Branco sobre Segurança Alimentar, será
apresentada legislação específica sobre novos alimentos, a qual incluirá
requisitos para a autorização de alimentos para animais derivados de OGM,
bem como as disposições adequadas relativas à rastreabilidade e rotulagem de
alimentos para animais geneticamente modificados. Esta proposta deve ser
harmonizada com o resultado do debate geral sobre rotulagem e
rastreabilidade.

Sementes de OGM
A Comissão tenciona apresentar directivas que estabeleçam em pormenor os
requisitos de rotulagem conforme definidos na Directiva 98/95/CE do
Conselho relativa a sementes de OGM e que estabeleçam as condições de
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cultura e outros requisitos de pureza relativamente à presença adventícia de
sementes de OGM.

Limiares
Foi estabelecido um limiar de 1% para a presença adventícia de material
geneticamente modificado relativamente a alimentos derivados de OGM. No
entanto, até à data não foi fixado nenhum limiar para OGM vivos, prevendo
todavia o artigo 20º da posição comum sobre a revisão da Directiva
90/220/CEE a possibilidade de estabelecimento de limiares para OGM vivos.
Esta questão deve ser tratada num futuro próximo, tomando em consideração
os problemas de contaminação adventícia que os operadores enfrentam. É
também necessário estudar a questão de um limiar para a contaminação
adventícia de OGM não aprovados.

7. CONCLUSÃO

Os Estados-Membros são convidados a apresentar as suas opiniões e
experiências relativamente a cada uma das opções, em função do seu impacto
a nível de:

•  Saúde dos consumidores
•  Protecção do ambiente e preservação da diversidade biológica
•  Escolha dos consumidores
•  Obrigações internacionais da Comunidade
•  Implicações para o comércio
•  Implicações para a indústria e a agricultura
•  Implicações para a investigação e o desenvolvimento
•  Viabilidade e praticabilidade gerais
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