
Direito à informação sobre alimentos geneticamente modificados

"Posso decidir … se quero ou não comprar alimentos produzidos a partir de um OGM". É
esta a escolha que pretendo dar ao consumidor em toda a Europa.

Quando não se sabe o que se compra é normal sentir preocupação. O medo do
desconhecido é uma das reacções humanas mais naturais. Compreendo-o perfeitamente.

Foi esta a mensagem que os consumidores europeus me transmitiram. Foi esta a
mensagem que os governos nacionais me transmitiram. Os representantes dos
consumidores comunicaram-me também claramente as suas preocupações.

É destas preocupações que me ocupo agora. A voz do consumidor foi ouvida. Dois
Comissários Europeus vão apresentar hoje as preocupações dos consumidores
directamente na reunião em Bruxelas na qual a Comissão toma a sua decisão semanal. A
reunião será presidia pelo presidente Romano Prodi.  A Comissária do Ambiente, Margot
Wallström, e eu próprio, responsável pelas questões da Saúde e Defesa do Consumidor
iremos dirigir-nos ao presidente e aos nossos restantes 17 colegas.

Apresentar-lhes-emos, em nome dos consumidores, dois novos actos legislativos que irão
reger os OGM na Europa. Sou da opinião que os nossos colegas darão luz verde a estas
ideias.

O consumidor está preocupado com possíveis riscos ligados aos OGM. Enquanto
Comissários Europeus, também nós estamos a introduzir precauções nos novos actos
legislativos por forma a garantir que os OGM não colocam qualquer risco para a saúde ou
para o ambiente.

Por este motivo, a Autoridade Alimentar Europeia analisará pormenorizadamente todos
os pedidos para utilização de OGM na alimentação humana e animal. Os maiores
cientistas da Europa, independentes em termos políticos e industriais, avaliarão os OGM
de forma a garantir a ausência de riscos para a saúde humana e animal ou para o
ambiente.

Se os cientistas da Autoridade Alimentar disserem "não", o alimento para a alimentação
humana ou animal geneticamente modificado não poderá ser vendido na Europa.
Também não poderão ser vendidos alimentos para a alimentação humana ou animal
importados que contenham tal OGM.

Por outro lado, se a Autoridade Alimentar afirmar que o OGM é seguro, competirá então
à Comissão e aos representantes de cada um dos quinze governos da UE decidir ou não
permitir a respectiva utilização e quais as condições específicas que se aplicarão.

Uma condição essencial é que o alimento (para a alimentação humana ou animal)
geneticamente modificado tenha de ser rotulado. O objectivo é dar ao consumidor a
possibilidade de escolher: ou compra o produto em questão ou decide escolher qualquer
outro.

Actualmente, o sistema de rotulagem da UE fornece bastante informação acerca dos
ingredientes alimentares, aditivos e aromatizantes. A breve trecho iremos acrescentar
informação clara acerca de alergenos. Esta legislação em matéria de OGM acrescentará
informação sobre qualquer OGM presente nos alimentos.
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O meu objectivo é fornecer uma garantia ao consumidor de que qualquer produto
colocado no mercado é seguro. Após esta fase, caberá ao consumidor decidir ou não da
sua compra. A rotulagem facilita a escolha.

Outro aspecto que provoca controvérsia diz respeito ao que se chama "presença
acidental". Isto significa a presença acidental ou tecnicamente inevitável de vestígios de
um OGM nos alimentos para a alimentação humana ou animal. Esta é uma realidade que
não pode ser negada, seja ou não do nosso agrado. É o trabalho da natureza. Além de
impedir o cultivo de OGM em todo o mundo ou de fechar as nossas fronteiras, não há
muito que se possa fazer a este respeito.

As nossas propostas de legislação em matéria de OGM reconhecem esta realidade. E
estamos a regulamentá-la. Afirmamos que só serão permitidos vestígios ínfimos de OGM
não formalmente autorizados na Europa nos alimentos para a alimentação humana ou
animal. Mas primeiro é necessário que estes vestígios tenham sido avaliados pelos nossos
cientistas e sejam considerados como não apresentando riscos para a saúde humana ou
animal nem para o ambiente, o que constitui um passo necessário no processo antes da
autorização formal.

Afirmei anteriormente que as pessoas se preocupam com o desconhecido. Mas quando no
futuro se puder ler num rótulo de um alimento a expressão "organismo geneticamente
modificado", tal significará um conjunto real de garantias.

Em primeiro lugar, que foi avaliado pelos melhores cientistas da Europa na Autoridade
Alimentar. A menos que os cientistas digam "sim" o alimento não poderá ser colocado no
mercado. Em segundo lugar, que o OGM foi examinado pela Comissão e por
representantes de cada governo da UE. Depois disto, a escolha é sua!
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