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ALIMENTS
GENÈTICAMENT

MODIFICATS
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En la llista d’ingredients ha de constar la llegenda
“genèticament modificat” o “produït a partir de
[nom de l’ingredient] genèticament modificat”.

Exemple:

Aquestes indicacions també poden figurar en una
nota (*) al peu de la llista d’ingredients sempre que
la mida de la lletra sigui almenys igual a la de la
llista d’ingredients.

Quan l’aliment no requereix una llista d’ingre-
dients, a l’etiqueta ha de figurar “genèticament
modificat” o “produït a partir de [nom de l’orga-
nisme] genèticament modificat”.

COM ES POTPRESENTAR
LA INFORMACIÓ?

Ingredients

Farina de blat de moro
(modificat genètica-
ment), sucre, xocolata
(conté lecitina produïda
a partir de soja genèti-
cament modificada).

Olis vegetals (conté oli
de colza modificada
genèticament), xarop de
glucosa i fructosa, sal,
gasificants: bicarbonat
sòdic i d’amoni, aromes,
antioxidants: metabisul-
fit de sodi.

O bé entre parèntesis
“produïda a partir de
blat de moro genèti-
cament modificat”.

O bé entre parènte-
sis “conté oli de
colza produït a par-
tir de colza modifi-
cada genèticament”.
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Els aliments genèticament modificats han de

portar a l’etiqueta una referència clara d’aquesta
condició.

Aquesta exigència no és obligatòria quan 
la presència sigui accidental o tècnicament inevi-
table i el contingut d’OGM no superi el límit
del 0,9%.

El límit s’aplica als ingredients considerats indi-
vidualment o a tot l’aliment quan estigui format
per un sol ingredient.

Els organismes genèticament modificats (OGM)
són aquells el material genètic dels quals s’ha
modificat usant tècniques modernes d’enginyeria
genètica, per conferir-los una propietat determi-
nada. Quan la modificació consisteix en la intro-
ducció d’un gen procedent d’una altra espècie
s’anomenen organismes transgènics.

Els aliments genèticament modificats (AGM) 
es poden classificar en:

Aliments que són OGM.
Ex.: blat de moro genèticament modificat.

Aliments que contenen OGM.
Ex.: una amanida preparada amb brots de soja
modificada genèticament.

Aliments produïts a partir d’OGM.
Ex.: oli de soja modificada genèticament.

Aliments que contenen ingredients produïts
a partir d’OGM.
Ex.: xocolata que conté lecitina de soja proce-
dent de soja genèticament modificada.

En cada cas, abans d’autoritzar-los per al con-
sum, tots els OGM se sotmeten a un procés indivi-
dualitzat i rigorós per avaluar-ne la seguretat.

A Europa aquesta avaluació científica correspon a
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).

En l’avaluació es comprova que no representin
cap perill per a la salut humana, que no provoquin
al·lèrgies, que no hi hagi transferència de material
genètic ni resistència als antibiòtics i que no s’hagi
produït cap canvi significatiu des del punt de vista
nutricional.

Fins al novembre de 2006 la Comissió Europea ha
autoritzat varietats transgèniques del blat de moro,
la soja, la colza i el cotó (principalment un cultiu
de fibres encara que l'oli refinat s'utilitza com a
aliment).

La modificació genètica ha aportat resistència a
aquests cultius enfront de deteminades malalties
causades per insectes o virus, o més tolerància als
herbicides.

El Registre comunitari d'aliments i pinsos genèti-
cament modificats que estan autoritzats es pot con-
sultar al web: 
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QUINS ALIMENTS
GENÈTICAMENT MODIFICATS 

ESTANAUTORITZATS?

COM S’HAN

D’ETIQUETAR?QUÈ SÓN?

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm

COMSE N’AVALUA
LA SEGURETAT?
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