Declaració pública
L’agricultura i la producció d’aliments han de ser més sostenibles en un món que s’enfronta a
una població mundial creixent i més pròspera, al canvi climàtic i a la degradació ambiental.
El recentment publicat Pacte Verd1 de la
Comissió Europea va declarar en el context
de l’estratègia ‘Farm to Fork’ (‘De la Granja a
la taula’)2 que la UE necessita desenvolupar
formes innovadores per reduir la
dependència de pesticides i fertilitzants,
revertir la pèrdua de biodiversitat i alhora
proporcionar a la societat suficients aliments
nutritius,
sostenibles
i
assequibles.
L’estratègia coincideix amb la importància de
l’alimentació i l’agricultura per a assolir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) de les Nacions Unides3.
A més d’assolir aquests objectius, necessitem desenvolupar una recuperació altament
productiva i sostenible de la crisi COVID-19, amb una agricultura que depenga menys de les
importacions de fora de la UE.
Tot i això, establir els objectius no és suficient, també necessitem ferramentes per ajudar a
assolir-los. Es requereixen tots els enfocaments possibles, incloses les tecnologies innovadores
de fitomillorament, per abordar aquests desafiaments i assolir els ambiciosos objectius de
l’estratègia Farm to Fork (‘De la granja a la taula’). L’addició més recent a la caixa de
ferramentes per desenvolupar noves varietats agrícoles és el conreu de precisió. Aquesta
tecnologia, també coneguda com edició del genoma, permet als científics i conreadors
desenvolupar varietats de conreus desitjades d’una manera més ràpida, relativament simple
i molt més directa en comparació amb les tècniques de conreu prèvies. El conreu de precisió
té aplicacions de llarg abast, com l’augment de la diversitat de conreus, la reducció de
pesticides, el major desenvolupament d’aliments saludables i molts més.
Una major diversitat d’espècies de conreus no solament és desitjable, sinó que és de vital
importància tant per a l’agricultura sostenible com per a una nutrició saludable. Es considera
que l’ús de més varietats d’espècies de cultius augmenta la resistència al canvi climàtic.
Aquesta diversitat és especialment important en un enfocament climàticament intel·ligent

perquè contribueix al maneig de plagues i malalties, fet que té un efecte directe sobre els
rendiments i els ingressos.4
El cultiu de precisió pot reduir considerablement la dependència dels pesticides i millorar la
resistència contra les malalties, como s’il·lustra en la literatura recent amb el
desenvolupament de, per exemple, blat resistent a la floridura5,6, vinya resistent a fongs7,
arròs resistent a fongs8, tomaca resistent a malalties bacterianes d’ampli espectre9, pomelo
resistent al xancre dels cítrics10, arròs resistent al míldiu11-13.
El menjar sa és la clau de les nostres dietes saludables. El conreu de precisió accelera la
introducció de trets saludables en les verdures i fruites que actualment consumim, per
exemple, blat alt en fibra14, creïlla baixa en acrilamida15, blat baix en gluten16, major contingut
de metabòlits secundaris beneficiosos14, menor contingut d’al·lèrgens i metalls pesats tòxics
en cereals, llegums i oleaginoses17-23.
Tot i això, el desenvolupament de varietats de conreus beneficiosos d’una manera més
ràpida i més dirigida s’ha detingut en Europa, mentre que la resta del món adopta aquesta
tecnologia.
La decisió del TJCE de 25 de juliol de 2018 en el cas C-528/1624, segons s’interpreta en general,
sotmet les plantes amb genoma editat a les disposicions restrictives generals de la legislació
europea sobre OGM i, de fet, impedeix l’ús d’aquesta tecnologia per a la millora de conreus a
Europa.
L’enfocament regulador a Europa per als conreus amb genoma editat no coincideix en
absolut amb les regulacions existents en uns altres continents en tot el món que han adoptat
regulacions més “adequades per al propòsit”. La falta d’harmonització reguladora en tot el
món planteja desafiaments en el comerç mundial i en el sector de llavors, i obstaculitza la
innovació i el progrés científic a Europa, que és molt necessari per a aconseguir el
Desenvolupament Sostenible i els Objectius del Pacte Verd.
La següent figura adoptada de Schmidt et al. proporciona una visió global dels enfocaments
reglamentaris actualment implementats o discutits en diferents països per a conreus editats
en el genoma (aplicacions SDN-1 i SDN-2)25.

La Xarxa Europea d’Agricultura Sostenible a través de l’Edició del Genoma (EU-SAGE)26 amb
membres de 132 instituts i associacions d’investigació europees recomana encaridament al
Consell Europeu, el Parlament Europeu i la Comissió Europea:

Els científics europeus aconsellen revisar la directiva sobre OGM existent per a reflectir el
coneixement científic actual i l’evidència sobre l’edició del genoma. A més, l’edició del genoma
que condueix a la introducció de canvis que també poden ocórrer naturalment i que no
introdueixen ADN estrany hauria d’estar exempta d’aplicació de la legislació sobre OGM (cf. SDN1 i SDN-2). En regular l’edició del genoma, el legislador també ha de considerar els beneficis
d’aquesta tecnologia, inclosos els desavantatges de no adoptar-la.
L’edició del genoma ofereix una gamma cada vegada més gran de solucions per a una selecció
més eficient de conreus resistents al clima, menys dependents dels fertilitzants i pesticides i que
ajuden a preservar els recursos naturals. Recomanem que la Comissió Europea done suport a
aquest missatge en benefici i benestar de tots els ciutadans de la UE.
Si bé la legislació de molts països no pertanyents a la UE facilita l’ús de l’edició del genoma, la
legislació de la UE distingeix fonamentalment entre cultius segons es produïsquen mitjançant
mètodes de conreu tradicionals. Hi ha una necessitat urgent d’harmonització del marc regulador
a nivell mundial.
Els sectors influents de la Societat europea no són conscients del valor de la innovació en
agricultura, inclòs el necessari per a preservar les varietats tradicionals. És necessària una narrativa
per a la producció alimentària europea que incloga la importància d’enfocaments innovadors i
més eficients en tota la cadena de valor.
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