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Sembla que va ser ahir, i continuem sense
tenir clar com s'ha d ' actuar amb els OMG des
del punt de vista legal.

Considerarem quatre etapes:
1. EI 1990 la Comissio Europea publica les

seves dues primeres directrius, la 90/219 i la

90/220, sobre I'us confinat i ('alliberament inten-

cionat al medi ambient dels OMG.

2. Des del 1996 i durant ('any seguent, la
Comissio publica les autoritzacions per a Ilavors
de soia, blat i xicoira. EI 1997 es publica el
Reglament dels nous aliments, en el qual s'in-
clouen els OMG.

3. EI Reglament 1813/97 inclou la soia i el
blat MG en els nous aliments i fixa I'1-11-1997
com a data per a la seva entrada en vigor i, per
tant, per al seu etiquetatge. Comenga el descon-
cert. Com, quan i amb quins criteris cal etique-
tar? Comen^a la posicio trobada entre la
Comissio.

4. Situacio final.
Ens referirem al punt de vista de la Unio

Europea, ja que I'Administracio espanyola, com

veurem mes avail, seguira fidelment els passos

de Brussel^les.

EI 1962 s'obte blat d'alt rendiment per a
Mexic, el 1964 s'obtenen arrossos d'alt rendi-
ment, el 1984 s'aplica a I'obtencio de I'alfa-ami-
lasa, el 1990 s'obtenen els enzims modificats, el
1992 s'aconsegueix el blat transgenic, el 1994
els EUA aproven els tomaquets modificats i el
1995 apareixen les primeres Ilavors de soia.

Es a dir, que els productes OMG daten de
forga anys enrere i no van motivar I'interes del
gran public, ni de la premsa, ni de les organitza-
cions anomenades ecologistes, fins al 1996.
Potser perque els assaigs i realitzacions proce-
dien majoritariament dels Estats Units, a Europa
no hi va haver preocupacio per aquesta giaestio

i la Comissio de la Unio Europea no va reaccio-
narfins al 1990.

Es van publicar dues directrius: la Directriu
90/219/CEE (DOGE 8-5-1990), sobre I'us confi-
nat de microorganismes modificats genetica-
ment, en que es tracts de limitar el contacte amb
la poblacio i amb el medi ambient, amb referen-
cia a assaigs de laboratori, i la Directriu
90/220/GEE, sobre ('alliberament intencionat al
medi ambient d'OMG, i que tracts de ('allibera-
ment dels OMG i de productes que consisteixin
en OMG o que en continguin per al seu posterior
alliberament al medi ambient. S'hi donen les
definicions d'OMG i la forma d'obtenir-los.
Tambe es fixen les autoritzacions necessaries
per procedir a un alliberament intencionat (plan-
tacions de blat modificat) i per a la comercialit-
zacio de productes que continguin OMG o se'n
componguin. Abans de la comercialitzacio, cal
notificar a I'Administracio I'us previst, I'etiquetat-
ge, els envasos, i altres especificacions.

Tot i aixo, no es fixava cap norms per a I'eti-

quetatge, ni la forma de dur-lo a terme. Les auto-
ritzacions nacionals s'envien a la Comissio, que

les fa arribar als altres estats membre perque

puguin fer les seves observacions i oposar-s'hi si
ho consideren oportu. Posteriorment, amb la
Directriu 94/15/CEE es modificaven els annexos
de la 90/220/GEE, sobre la informacio que s'ha-
via de facilitar a I'Administracio abans de ('allibe-
rament.

Pero continuava sense resoldre's la giaestio
de I'etiquetatge. Darrerament, s'ha publicat una
proposta de modificacio de la 90/220/GEE, en la
qual, pero, tampoc no es tracts aquest terra.

D'aquestes directrius, Homes ens hem fixat
en I'etiquetatge, ja que es el factor mes impor-
tant per a la industria alimentaria transformado-
ra, la qual, si be molt rarament sera investigado-
ra o productora d'OMG, si que en sera usuaria i,
com a usuaria, necessita saber que ha de posar
a I'etiqueta i per que. EI juny de 1997 es va publi-
car la Directriu 97/35/CEE que modifica la
90/220, i que esmenta I'etiquetatge de la materia
primers sense tanmateix precisar res.



2. Durant el 1996 , les importations de soia a
la UE van comengar a ser contestades per
grups ecologistes . La soia americ^-n,
trnn^zn^,nira! I aixo, era ho o dolent'

El cultiu de la soia OMG a la zona americana,

es a dir als EUA, al Brasil i a ('Argentina , estava

creixent i semblava no tenir aturador: de les

400.000 ha del 1996 va passar a les 5.250.000 ha

del 1997 . A mes , als EUA , tant la soia com el blat

OMG tenen la mateixa qualificacio que els no

obtinguts per modificacio genetica i , logicament,

no necessiten cap etiquetatge diferenciador;

encara mes , han criticat durament la UniO
Europea per I'etiquetatge a club es vol obligar,

que, segons el seu parer , no to cap base cienti-
fica i per aixo s'hi oposen amb form. AixO es el
principi d'una guerra economica amb la soia i el blat.

Llei 15/1994 del 3 de juny
ALLIBERAMENT VOLUNTARI I CONDICIONAT D'OMG
(Transposicio de les Directrius 219/90 i 220/90)

Cobreix: La utilitzaci6 confinada i la comercialitzaci6.
S'exclou: Quan l'obtencio sigui per mutagenesi, fusio cellular, etc.
OMG: El material genetic ha estat modificat d'una manera no natural.

1. Utilitzacib confinada

La finalitat es limitar el contacte dels OMG amb la poblaci6 i amb el
medi ambient. Els organismes es classifiquen en organismes d'alt i de
baix risc, segons els criteris que s'estableixin. Qui faci aquesta modifi-
cacio ha d'avaluar els riscs, dur un registre de I'avaluaci6, complir les
normes de seguretat i comunicar-ho. Si, a mes, fa servir les instal la-
cions per primer cop, tambe ha de comunicar-ho a I'autoritat. No e's
necessari si es tracta d'organismes de baix risc per a la docencia.
L'autoritat comprovara la informacib i demanara informacib addicional,
consultes a experts, i el sotmetra a informacib publica. L'autoritat res-
pondra en dos mesos per a la docencia i en tres quan es tracti de la
primera utilitzaci6. Caldra autoritzaci6 expressa per a organismes d'alt
risc que no es destinin a la docencia i per als industrials i comercials, i
tambe caldra comunicar a I'autoritat qualsevol informacib que pugui
afectar.

2. Alliberament voluntari d 'OMG amb finalitats diferents de la

comercialitzaci6

Es refereix a la introducci6 d'OMG en el medi ambient sense haver
adoptat mesures de contencib per limitar-ne el contacte amb la pobla-
cid i amb el medi ambient.
Autoritzacio: Caldra sol licitar-la a I'autoritat, amb un estudi tecnic que
contingui I'avaluaci6 dels riscs i dels efectes per a la salut i el medi

ambient (i la solvencia econbmica del sol licitant). Tambe cal autoritza-

ci6 per als OMG autoritzats previament en un programa d'investiga-

cib. Les comunitats autonomes han de fer arribar a I'Administracio

central la documentaci6 que hagin rebut del sol licitant, per al seu es-

tudi i remesa a la Comissio de la UE. L'Administraci6 pot demanar in-

formes addicionals, consultar amb experts, sotmetre-ho a informacio

publica, etc. L'autoritat, autoritzara o denegara en tres mesos, tenint

en compte les observations dels estats membre. Si es produeixen no-
vetats informatives, s'hauran de trametre a I'autoritat. El titular ha d'in-

formar I'autoritat del resultat de ('alliberament en relaci6 amb els riscs.

3. Come rcialitzacib dels OMG

Es tot acte de Iliurament a tercers d'OMG o de productes que en con-
tinguin.
Autoritzacio: Els responsables de la fabricacio o importacio d'OMG o
de productes que en continguin faran la sollicitud a I'autoritat

adregant-li un estudi tecnic, I'avaluaci6 dels riscs, la solvencia econb-
mica, les conditions per a la comercialitzacio, informacio sobre altres
alliberaments del mateix organisme, etc. Si se'n varia l'us, cal sol lici-
tar una altra autoritzaci6. L'Administraci6 comprovara les informations

en tres mesos i podra desestimar la sol licitud o remetre'n una copia a
la Comissio de la UE amb un dictamen favorable perque sigui reme-
sa als altres estats membre. L'autoritzaci6 nomes podra donar-se

Aixi, doncs, el DOCE del 30-4-1996 publica-
va la decisio de la Comissio per la qual s'autorit-
zava la comercialitzacio de les Ilavors de blat.
L'autoritzacio, com totes les altres, es concedia
a una empresa (Monsanto) per a una Ilavor
especifica (A. 5403) i amb una finalitat determi-
nada (resistencia al glifosat).

S'afegia que la nova planta, que resistia a un
herbicida, no tenia efectes sobre la salut huma-
na ni sobre el medi ambient, i que no hi havia
raons de seguretat per esmentar a I'etiqueta del
producte que s'havia obtingut per tecniques
genetiques. Cap a finals del 1996, les organitza-
cions anomenades ecologistes van iniciar les
seves accions contra I'us de la soia transge'nica
amb manifestations, escrits a la premsa i fins i
tot escalant faganes d'algunes empreses amb
centrals en ciutats de la UE.

quan existeixi un alliberament voluntari previ , autoritzat sense
finalitats comercials , o se n ' hagin avaluat els riscs . S'atorgara per
escrit en dos mesos , si no hi ha objeccions dels estats membre . Si n'hi
hagues , i no s'arriba a cap acord entre els estats membre , I'autoritza-
cio nomes la pods concedir la Comissio . Les autoritzacions atorgades
per un altre estat membre seran valides a Espanya si s'han atorgat
segons els respectius drets nacionals . Si es coneguessin noves dades
o informacions es comunicaran a I'autoritat.

4. Informacib i control

Certes dades seran confidencials. No es considerara confidential la
descripcib de 1'OMG, el titular, la finalitat, el Iloc on es porta a terme
I'activitat, les mesures d'emergencia i I'avaluaci6 de riscs. Els titulars
prestaran tota la seva col laboracio a les autoritats.

5. Sancions per infractions

Lleus, fins a un mili6 de pessetes.
Greus, fins a 25 milions i tancament temporal.
Molt greus, fins a 100 milions i tancament definitiu.
Els responsables resten obligats a arestablir les cases a I'estat ante-
rior a la infracciOs.

6. Competencies

a) L'Administraci6 General de I'Estat pot autoritzar:
La comercialitzacio d'OMG ode oductes que en continguin. La utilit-

zaci6 confinada i alliberament voluntari amb finalitats diferents de la

comercialitzacio quan el seu objecte siguin medicaments, productes

sanitaris o que afectin la salut, i si son per investigar per organs de

I'Estat. A mes, es competent per a la vigilancia i el control. Les autorit-

zacions seran emeses per un organ col legiat dels ministeris implicats.

En medicaments ha d'intervenir el MISACO, i si son d'us veterinari, el

MISACO i el MAPA. Si hi ha risc per al medi ambient, haura de donar-

hi el seu vistiplau el MIMAM. La decisio de l'organisme col legiat posa

fi a la via administrativa. En casos urgents pods prendre les mesures

necessaries, amb la col laboracio de les comunitats autonomes.

b) Les comunitats autonomes poden:
Exercir les seves funcions an l'us confinat dels OMG i atorgar autorit-
zacions per al seu alliberament voluntari amb finalitats diferents de la
come rcialitzacio. Vigilar i controlar les activitats a clue as refereix la (lei,
a excepci6 del que s'esmenta sobre < medicaments, sanitaris o que
afectin la salut> al paragraf a) anterior, i la imposici6 de sancions.

7. Dispositions finals

1) La manta de resolucio expressa en les sol licituds de les autoritza-
cions tindra efecte desestimatori.
2) Aquesta (lei s'aplica sense perjudici de la Llei 42/1988 de donaci6 i
utilitzaci6 d'embrions i fetus humans i de la Llei 25/1990 del medica-
ment.
3) Les autoritats facilitaran al MIMAM dades per informar la Comissio
de la UE, segons les Directrius 90/219 i 90/220.
4) En sis mesos as dictaran les dispositions per al seu desenvolupa-
ment.

5) Cada tres mesos s'elaborara un informe sobre la situacio dels OMG
a Espanya.
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rodcane

EI DOCE del 23-1-1997 publicava I'autoritza-
cio d'un altre producte estrella, el blot Bt., amb
una major resistencia a I'herbicida glufosinat d'a-
moni. En aquest cos, I'empresa era Ciba-Geigi i
la Ilavor, la CG 00256-176, i es buscava evitar
I'accio del barrinador del blot. Es continuava
dient que no hi havia peril) per a la salut humana
ni per al medi ambient i que no hi havia cap
necessitat d'esmentar a I'etiqueta que s'havia
obtingut per tecniques genetiques.

EI 13-7-1997 es va autoritzar la xicoira MG,
que no ha tingut transcendencia ni a la premsa ni
a la industria. Cal afegir que la Comissio ja tenia
altres productes OMG autoritzats, entre els quals
els seguents: vacuna per a pores (18-12-1992),
vacuna per a guineas (19-10-1993), Ilavor de ta-
bac (8-6-1994), vacuna per a pores (18-7-1994) i
Ilavor de colza (6-2-1996). Tots aquests produc-
tes havien gaudit del mes gran dels anonimats i
Homes eren coneguts pets especialistes.

De fet, tot s'ha centrat en dos productes clau:
la soia i el blot.

La industria espanyola es va preguntar si
podien emprar-se o no, i com calla etiquetar els
derivats de la soia i del blot. EI 14 de novembre
de 1996 els representants dels diferents sectors
industrials es van reunir amb la Federacio
d'Alimentacio i Begudes (FIAB) per prendre una
posicio comuna. Els resultats d'aquesta reunio
van ser que la industria dona suport a tota inno-
vacio tecnologica que aporti avantatges al con-
sumidor, al medi ambient, a I'agricultor i a la
mateixa industria, sempre que es donin les maxi-
mes garanties sanitaries per assegurar la inno-
cu^itat del producte. Es va demanar tambe un
mart normatiu, coma per a tots els estats mem-
bre, tot esperant una decisio comunitaria per
resoldre I'etiquetatge dels productes que no
siguin equivalents als convencionals.

DIRECTRIU 90/220
DOCE 8-5-1990
ALLIBERAMENT INTENCIONAT D'OMG AL MEDI AMBIENT

Tracta de I'alliberament d'OMG i de productes que consisteixin en

OMG o que en continguin, per al sea alliberament posterior.

OMG: EI material genetic ha estat modificat de forma no natural, mit-

janpant tecniques que s'esmenten (recombinacio de I'ADN, incorpora-

cio directs de material genetic, etc.).

Alliberament intencionat d'OMG diferent de la comercialitzacio:
Es notifica a I'autoritat i es presenta documentacio. L'autoritat respon
en noranta dies.
Comercialitzaci6 de productes amb OMG:
Han de tenir I'autoritzaci6 anterior o complir la legislacio comunitaria

(els rises esmentats en la 90/219, etc.). La Comissio ha de publicar la

Ilista de productes aprovats. Abans de la comercialitzacio, es notifica

a I'autoritat i es presenta documentacio amb indicacio de I'us, I'eti-

quetatge, els envasos, les dades tecniques sobre els organismes, la

seva classe, la modificacio efectuada, les conditions d'alliberament,

etc. Tambe s'hi incloura el producte que el Conte, el fabricant, I'us pre-

vist, etc. L'autoritat responds en noranta dies i ho rebutjara o ho

enviara a la Comissio amb un informe favorable. La Comissio el fora

arribar a lots els estats membre, i si no hi ha objections concedira I'au-

toritzacio.

Posteriorment, les reunions han continuat
despres de coda nou pas que han fet la
Comissio o el Conseil des de Brussel^les.

11 ^^!, ! ^'. '. -, ^ t j ^ ^ ^^ -, ^ , ; ^^ .
^ ; I

La pressio dels ecologistes i dels afeccionats
que sempre apareixen era coda vegada mes
gran, i els dubtes anaven creixent en el si de la
Comissio. La forma d'aturar tot I'enrenou consis-
tia a obligor a etiquetar d'una determinada
manes i a oblidar el que s'havia dit en les deci-
sions ja publicades.

Pero tocar I'etiquetatge era modificar la

Directriu 79/112/CEE, que ningu no havia men-

cionat, amb I'agreujant que eren altres, a

Brussel^les, els qui s'ocupaven d'aquesta direc-

triu.

La Comissio va buscar, com se'n va dir ales-
hores, una «habil solucio». Va publicar el
Reglament 258/97 sobre «Nous aliments i ingre-
dients alimentaris». Aquest document feia mes
de deu anys que era en estudi i es diu que se'n
va forgar la publicacio sense que estigues a
punt. En el sea ambit d'aplicacio es consideren
els OMG, d'acord amb la Directriu 90/220, com
els aliments o ingredients que contenen o que
consisteixen en aquests organismes, o que
siguin produ^its per ells encara que no els contin-
guin. Aixi, quedarien exclosos tots els OMG,
pero les normatives de la UE, si no es diu el con-
trari, no son retroactives, i aixi tots els OMG
aprovats fins aleshores (soia, blot, xicoira) que-
daven fora del 258/97. Es creava, per tant, un
abans i un despres del 14-2-1997, data de publi-
cacio del 258. Estavem com abans.

EI Reglament 258 fixava, per fi, uns requeri-
ments per a I'etiquetatge. A mes d'allo a que

DIRECTRIU 90/219
DOCE 8-5-1990
UTILITZACIO CONFINADA D'OMG

Confinats : Es limits el sea contacte amb la poblacio i amb el medi

ambient

Classificacio dels microorganismes : Que no siguin patbgens, amb
historial conegut, que no tinguin efectes negatius en la salut humana
ni en el medi ambient, etc. Se seguiran el principis de practiques
correctes de microbiologia. Quan es foci servir una instal lacib per pri-
mer cop caldra presentar documentacio. L'autoritat concedira o no la
seva aprovacio. L'autoritat adoptara mesures per ser informada en cos
d'accident (circumstancies, mesures preses, etc.). L'autoritat pods
consultor altres estats membre sobre les mesures que han pres. Totes
les dades cursades entre la Comissio i els estats membre seran con-
fidencials, exceptuant la descripcio de I'organisme, la finalitat, els
metodes de control, els efectes previsibles, etc.

Tecniques : Recombinacib de I'ADN, incorporaci6 de material heredi-

tari, fusio de eel )ales.

Parametres per a I'avaluaci6 de la seguretat.
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obligues la Directriu 79/112/CEE, es donaven
uns criteris per informar el consumidor final
sobre caracteristiques com la composicio, el
valor nutritiu i I'us de ('aliment, sempre que el
nou aliment deixi de ser equivalent a un altre
que ja existeixi.

Ens trobern amb el terme equivalent, I'abast
del qual no es defineix. En canvi, es defineix
I'expressio <<deixa de ser equivalent>>, que es
quan auna avaluacio cientifica basada en una
analisi adequada pot demostrar que les carac-
teristiques estudiades (entre les quals les tres
esmentades mes amunt) son diferents de les
que presenta un aliment tradicional, tenint en
compte les variacions naturals.

Si ('aliment no es equivalent, cal esmentar
les caracteristiques modificades, juntament amb
la indicacio del metode mitjangant el qual s'ha-
gin obtingut.

Ens trobem amb tres caracteristiques defini-
des, pero se'n poden triar d'altres. Quines? Hem
de convenir que les fixades no resolien res, ja
que feien gairebe tots els OMG equivalents i no
calia etiquetar-ne cap. Tant era aixi, que, com
veurem mes endavant, es van fixar dues noves
caracteristiques: la proteTna i I'ADN.

4 Mes du)tes

L'obligacio d'haver d'indicar el metode de
produccio a I'etiqueta, servia de res al consumi-
dor? Per exemple: s'ha emprat un bacteri X, en
el qual s'ha introdult un gen Y, i amb el qual
s'han bombardejat les cel-lules Z, per obtenir un
tomaquet de la varietat E-4803-L, resistent al
plaguicida P. Una informacio molt valuosa per a
la senyora Maria.

Si el metode esta aprovat, compleix la
90/220, i el cultiu, el producte i els derivats
estan autoritzats; no cal explicar res mes a I'eti-
queta.

Tambe cal informar de la presencia en el nou
aliment de materies que no estiguin presents en
('aliment equivalent i que puguin tenir con-
sequencies per a la salut de determinats grups
de poblacio o plantegin reserves d'ordre religios
o etic, o de la presencia d'OMG obtinguts
segons la 90/220.

Ens trobern davant una altra imprecisio:
Quines materies cal cercar? Que cal fer si no
tenim cap aliment equivalent per comparar?
S'adoptaran, quan calgui, disposicions apropia-
des per garantir que el consumidor estigui infor-
mat de manera adequada; aixi de facil i senzill.

Pero, per completar aquesta poca claredat,
en el 258 no s'esmentava que calia posar exac-
tament a I'etiqueta, ni on.

I, ates que era un reglament, no calia publi-
car-lo al BOE.

> I v^ I cu 'tr' L 1r c?I ce! t

La Comissio va presentar, el 21-5-1997, un
escrit al Consell i al Parlament en el qual es defi-
nien els OMG com a productes segurs, s'in-
clo en la soia i el blat OMG dins els nous ali-
ments i es deia que els industrials haurien de fer
un etiquetatge voluntari «mes enlla de les pres-
cripcions legals».

El 27-5-1997, en una taula rodona sobre bio-
tecnologia celebrada a Brussel-les, el Sr. Rohte,
de la DG III, reconeixia que equivalent no era
prou clar, que la Comissio continuava pensant
en ('etiquetatge, que pensaven publicar alguna
cosa...

Mitjangant una decisio s'aprovava la colza
MG, el 21 de juny, i es continuava dient que no
calia un etiquetatge especial. Aquest OMG es
trobava dins els nous aliments i havia de complir
el 258/97, malgrat que no s'esmentes en la deci-
sio.

El 25-7-1997, la Comissio emetia un comuni-
cat oficios on s'anunciava que es permetria un
etiquetatge negatiu ono conte OMG», pero que
seria obligatori dir si el producte contenia OMG.
I es comengava a parlar de si podia emprar-se
la formula «pot contenir OMG».

Es a dir, la comissio passa al camp de I'eti-
quetatge obligatori per als OMG.

Reglament 1813/97 del 20-9-1997. Per pri-
mer cop es Iliguen els OMG, els nous aliments
en el Reglament 258 i en la Decisio 79/112
sobre etiquetatge.

La Comissio donava un cop de timo i deia
que calia adoptar mesures detallades relatives a
('etiquetatge i que els productes coberts per
aquest reglament havien d'incloure's en el
258/97. Aquests productes son la soia i el blat, i
en queden fora la xicoira i tot el que s'havia
aprovat abans del 14-2-1997. Sigui com sigui,
els productes conflictius, soia i blat, quedaven
dintre del 258. Aquest reglament entrava en
vigor el primer de novembre de 1997.

La Comissio publica, I'octubre del 97, un pro-
jecte amb dues opcions:
- la opcio (III 5565/97): Nomes es refereix

a la soia i al blat, que Onicament reran OMG
quan, mitjangant analisi, es demostri la presen-
cia de proteTnes procedents de modificacions
genetiques.

- 2a opcio: Com la primera, pero analitzant
la presencia d'ADN modificat.

Amb aquestes dues opcions, la Comissio es
divideix en dos grups: la majoria dels comissaris
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donen suport al control de I'ADN, i Homes tres

comissaris son partidaris de la proteina.

^ :^-, - fci^, !

Les federations de Franga, Alemanya i el

Regne Unit escrivien als seus associats perque,
voluntariament, a partir del genet de 1998,
comencessin a etiquetar segons la proteina
modificada i no empressin I'expressio «pot con-
tenir OMG».

Val a dir que, si exceptuem alguna multinatio-

nal, practicament ningu no va etiquetar els OMG.

La industria espanyola, seguint la posicio del
Ministeri de Salut i Consum (MISACO), va deci-

dir esperar la posicio final de Brussel•les malgrat
saber que els terminis fixats en els reglaments
quedaven sense complir. EI Reglament 258/97

acabava el 14-5-1997 i el 1813/97, per a la soia
i el blat, I'1-11-1997. EI desconcert que regnava

a Brussel^les amb relacio als OMG permetia
aquesta posicio. No s'estava a favor del «pot

contenir OMG» ni es creia que els certificats
emesos pels prove^idors tinguessin cap valor.

EI Comite Permanent de Productes Alimen-

o ri e S

REGLAMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI

15/ 94 SOBRE OMG
(Reial decret 951/97 del 20 de juny)

S'aplica a I'us confinat, I'alliberament voluntari i la comercialitzacio

dels organismes modificats geneticament o dels productes que en

continguin. En resten exclosos els organismes obtinguts per mutage-

nesi, fusid cellular, metodes tradicionals, fertilitzacib in vitro, etc. Es

defineixen les tecniques: la recombinacio de I'ADN emprant el sistema

de vectors, per insercib d'acid nucleic produit fora de la cel lula, per

incorporacio d'un organisme preparat fora de I'organisme, per fusio de

eel lutes...

Utilitzacib confinada d'OMG

Es repeteix Particle 4 de la Ilei. Es defineixen els organismes d'alt i de
baix risc. Es fixen els requeriments per portar a terme aquesta activi-
tat i les mesures de confinament per als organismes d'alt risc.
S'amplien una mica les mesures de confinament, les comunicacions,
les comprovacions per part de I'administraci6, etc. Necessiten autorit-
zacib expressa el treball amb organismes d'alt risc no destinats a I'en-
senyament o a la investigacio, la primers utilitzacio de les
instal lacions, o quan I'organisme competent demani mes informacio.
Es fixa la informacio en cas d'accident.

Alliberament voluntari amb finalitats no comercials

S'amplien els articles de la Ilei. Sol licitud d'autoritzacio, documenta-

cio, presentacio de les CCAA quan convingui, que I'envien a la

Direccib General de Qualitat i Avaluacib Ambiental, informacio a la

Comissio Europea.

comercialitzacio d'OMG i productes que en continguin

No s'aplicara als Nous Aliments inclosos en el Reglament 258/97.

Autoritzacions necessaries: EI fabricant o els importadors de pro-

taris discuteix, el 15-1-1998, les propostes de la
Comissio. Nomes es parla de soia i blat. Es pro-

posa el control de I'ADN modificat i Homes ales-
hores se cerca la proteina. S'accepta la possibi-

litat del «pot contenir OMG».
En la votacio final s'abstenen Espanya,

Dinamarca, Franga, el Regne Unit, Holanda i
Luxemburg. En no arribar a cap acord, la
Comissio I'envia al Consell, que haura de decidir
en tres mesos.

EI MISACO treu un document explicant la

seva abstencio i fent saber que no exigira res a

la industria espanyola fins que el Consell no

decideixi res.

Finalment, el mart, el Consell presenta un
document de treball, el 6766/98. Comenga a
dubtar-se del «pot contenir OMG». Es parla de
fer una Ilista de productes que no necessiten eti-

quetatge especial. EI control es fara sobre la
proteina i quan no pugui set detectada es mirara
I'ADN. Cal treat un Ilindar minim per decidir la
presencia o no de prote^ines i d'ADN.

La Comissio continua publicant autoritza-
cions: blat Mon 810, blat Bt.-11, blat T 25 i Ilavors
de colza. En uns casos s'autoritza la comercialit-
zacio per al seu tis tom si es tractes d'un altre
tipus de blat, pero no per cultivar-lo. En altres
casos no s'aclareix res.

Les reunions del COREPER i del Consell es
multipliquen. Reunions el 2 i el 7 d'abril. EI

ductes que consisteixin en OMG, o que en continguin, en la seva pri-

mers comercialitzacio. Es descriu la documentacib necessaria, en la

qual figura «una proposta d'etiquetatge» que ha d'incloure «de forma

resumida» en la notificacib: el nom del producte, el nom del fabricant

o del distribuidor i la seva adre^a a la UE, i les mesures previstes en

cas d'alliberament no intentional i manipulacib. A mes, ha d'incloure a

I'etiqueta que el producte esta constituit per OMG o que en Conte. Si

es comercialitza en combinacib amb organismes no modificats gene-

ticament, 1'etiqueta o el document adjunt ha d'informar de la possibili-

tatque hi hagi presents OMG. L'autoritzacio Homes s'obtindra quan es

disposi d'una autoritzacio d'alliberament voluntari no comercial o s'ha-

gi fet una avaluacib dels rises. Es fixen les informations de les sol lici-

tuds per a plantes superiors i altres organismes.

Confidencialitat

No es consideren confidencials la descripcio de I'organisme modificat,
la identitat del titular, la finalitat, el Iloc de I'activitat, les mesures d'e-
mergencia icontrol i els efectes per a la salut humans i el medi
ambient.

Vigilancia i control

Sera a carrec de les CCAA, igual que la imposicio de sancions. Hi ha
un capitol d'«Infraccions i sancions», referit , pero, al que s ' ha esmen-
tat a la Llei 15/94. Els responsables , sense perjudici de les sancions,
queden obligats a tornar les cows a I 'estat en que es trobaven abans
de la infracci6, i tambe a abonar les indemnitzacions corresponents.

drgans col•legiats

L'brgan col legiat que es tits a la Ilei estara adscrit al MIMAN i se'n fxa
la composicio. Es crea la Comissio National de Bioseguretat, de
caracter consultiu, adscrita lambs al MIMAN. La seva composicio es
eminentment tecnica i informara preceptivament sobre les sot licituds
d'autoritzacio que atorgui I'Administracio de I'Estat.



COREPER es reuneix el 8 i I'll de maig. El dia
18 el Consell de Mercat Interior no va poder
aprovar res, el COREPER es va tornar a reunir
el dia 20... En aquelles reunions es discutia la
Ilista de derivats exempts, I'oposicio al o pot con-
tenir OMG» i la fixacio de Ilindars i de periodes
transitoris.

El 26 de maig, el Consell va presentar un
projecte de Reglament, el 7814/98, que es va
aprovar per majoria qualificada en retirar la
Comissio la seva oposicio.

Diuen que es I'ultim i el final de la historia, i
que es publicara al DOCE com a reglament.
Nomes sabem que el dia d'avui (1-6-1998) es el
darrer.

Es diu que la frase que cal posar es «fabricat
a partir de soia/blat modificada geneticamenty,
que es col-loca en la Ilista d'ingredients a conti-
nuacio de ('ingredient corresponent o amb un
asterisc al capdavall de la Ilista. En el projecte es
preveuen els productes sense Ilista d'ingre-
dients, quan s'empra el nom d'una categoria d'a-
liments i quan ('ingredient esta format per altres
ingredients.

El control es fa sobre proteines i ADN. No
s'ofefeix el nom dels metodes d'analisi ni s'es-
pecifica la presa de mostra. Es diu que s'ha de

fixar un Ilindar de deteccio, pero no se sap quan
es fixara ni els valors que tindra. Es rebutja I'ex-
pressio ((pot contenir OMG)).

Es fara una Ilista dels derivats que no s'eti-
quetaran i s'accepten les al-legacions sobre la
no-presencia d'OMG i, fins i tot, es podra dir que
hi ha OMG, que no s'ha demostrat pero que es
creu que hi son.

Els productes etiquetats d'acord amb el
Reglament 1813/97 (que es deroga) tindran sis
mesos per adaptar-se al nou reglament, que
entrara en vigor als noranta dies de la seva
publicacio.

El 26 de maig, la CIAA publicava la posicio de
la industria: que s'estableixin metodes oficials
d'analisi; que no sigui necessari un etiquetatge
especial en olis, hidrolitzats de mido (maltodex-
trines, dextrosa i glucosa procedents de blat) i
hidrolitzats de proteines; que s'inicii la discussio
dels Ilindars; que la declaracio ((sense OMG)>
nomes s'empri de forma molt restringida. La
CIAA restava oberta a discutir tot aixo amb les
autoritats.

La nostra pregunta es si veritablement es
publicara aquest reglament i si abans dels
noranta dies tindrem la Ilista de productes, els
metodes d'analisi, els Ilindars...


