
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, a iniciativa do seu deputado  

Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta  a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

  

 O pasado día 13 de xaneiro de 2015 o Parlamento europeo aprobou unha resolución 

para a proposta de modificación da Directiva 2001/18/CEE de 12 de marzo de 2001, 

sobre a liberalización intencional no medio ambiente de organismo modificados 

xeneticamente, que da a posibilidade da prohibición por por parte dos Estados dos 

cultivos transxénicos. 

 

Polas características destes cultivos, e para conquerir o obxetivo dunha Europa e unha 

Galiza libres de transxénicos, consideramos que o óptimo sería unha política común 

europea de prohibición dos transxénicos. 

 

Pero abre unha porta á prohibición nos países da UE dos transxénicos, xustificada por 

motivos ambientais, socioeconómicos ou de modelo agrario. 

 

O Estado español é a porta de entrada dos cultivos transxénicos en Europa, continente 

referencia na loita e resistencia contra a xeralización destes cultivos. 

 

Os cultivos transxénicos son unha amenaza para a agricultura familiar, para a 

biodiversidade, producen aínda unha maior dependencia dos labregos e labregas con 

respecto ás multinacionais que teñen patentadas estas variedades. 

 

Non están suficientemente estudados os efectos que poden ter para a a saúde, e por 

estas razóns existe unha oposición dende organizacións agrarias, ecoloxistas e cidadáns 

que esixe cando menos trasparencia por parte das administraccións públicas. 

 

 



 

 

 

Galiza ten que camiñar hacia un modelo agrario sustentable, local e de calidade, onde a 

enorme riqueza en variedades locais teñan unha protección e promoción especial, e 

fronte ás cales os tránsxénicos supoñen unha ameaza. 

 

A utilización de sementes de transxénicos implica ademáis a aceptación dun xeito de 

cultivo, onde se incorpora o paquete agroquímico que vende a mesma casa que produce 

o material xenético. 

 

O mundo non precisa dunha intensificación da agricultura, posto que o problema da fame 

é un problema de reparto e non de producción, e sí precisa, como precisa Galiza un 

modelo onde o campesiñado deixe de ser dependente da agroindustria. 

 

Os problemas que producen non son só para os agricultores que se deciden a cultivalos, 

senon que poden significar un enorme problema para o resto dos agricultores, pola 

contaminación xenética a través do aire, e poden facer chegar a contaminar cultivos 

convencionais e tradicionais, cuios propietarios poden acabar nos xulgados denunciados 

polas casas propietarias das patentes como xa ten acontecido en países onde xa levan 

moitos anos coa implantación dos transxénicos. 

 

Xa podemos, pois, sacar conclusións do que supuxo noutros lugares do mundo a 

introducción xeralizada dos transxénicos; familias arruínadas, milleiros de variedades 

locais contaminadas, endebedamento masivo dos agricultores,resistencias de ervas 

invasoras, etc. 

 

Por outra banda dende a súa implantación nos mercados, as promesas dos cultivos 

transxénicos está moi lonxe de facerse realidade. 

 

Non aumentaron os rendementos dos cultivos, nin melloraron a calidade dos alimentos e 

do medio ambiente, nin contribuíron a solucionar a fame no mundo. 

 

Pola contra estanse a producir problemas como caídas na produción, fallos que 

ocasionan perdidas de colleitas, desenrolo de “supermalezas”, dependencia de sementes 

patentadas e produtos químicos cada vez mais agresivos e tóxicos. 

 



 

 

 

Comprobouse que ademais supón riscos sanitarios como alerxias, toxicidades, 

proliferacións de bacterias resistentes aos antibióticos e un perigo para a vida silvestre e 

medio ambiente e para a supervivencia de millóns de agricultores. 

 

No ano 2008 aprobouse por unanimidade no Parlamento de Galicia o seguinte acordo: 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que, no ámbito das súas 

competencias, non contemple a produción dos cultivos transxénicos destinados ao 

consumo humano e animal e, en consecuencia, a: 

 

1. Incentivar as producións agrogandeiras tradicionais, de calidade e os cultivos 

ecolóxicos garantindo a súa máxima protección xenética e valores nutricionais, e 

impedindo a súa hibridación e/ou polinización por outros organismos modificados 

xeneticamente. 

 

2. Establecer sistemas de identificación, control e rastrexabilidade dos productos 

agrogandeiros que garantan información ao consumidor sobre a súa procedencia e 

método do cultivo e/ou crianza. 

 

3. Incentivar a investigación en biotecnoloxía e en enxeñaría xenética. 

 

4. Informar e formar a cidadanía, especialmente os profesionais do sector agrogandeiro 

en todos os aspectos e efectos relacionados cos OXM.” 

 

Pouco deste acordo se levou a cabo, sobre todo o que ten a ver coa trasparencia e a 

información á sociedade, e tamén coa vontade de limitar no posible este tipode cultivos. 

 

Galiza debe de reclamar o seu dereito a definir as súas políticas agrarias para o futuro e 

debe de dar os pasos políticos necesarios para evitar completamente a presencia de 

cultivos transxénicos no seu territorio. 

 

Por todo elo o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

 



 

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a que, no ámbito das súas 

competencias, prohiba a produción dos cultivos transxénicos destinados ao consumo 

humano e animal e, en consecuencia, a: 

 

1. Incentivar as producións agrogandeiras tradicionais, de calidade e os cultivos 

ecolóxicos garantindo a súa máxima protección xenética e valores nutricionais, e 

impedindo a súa hibridación e/ou polinización por outros organismos modificados 

xeneticamente. 

2. Establecer sistemas de identificación, control e rastrexabilidade dos productos 

agrogandeiros que garantan información ao consumidor sobre a súa procedencia e 

método do cultivo e/ou crianza. 

3. Informar e formar a cidadanía, especialmente os profesionais do sector 

agrogandeiro en todos os aspectos e efectos relacionados cos OXM definindo 

unha planificación concreta na que queden recollidas as accións previstas, 

contidos, destinatarios/as, axentes de formación e divulgación,etc. 

4. Que cree un órgano de supervisión e seguimento da aplicación dos puntos 

reflectidos no documento, que ineludíbelmente haberá de contar con presencia da 

cidadanía galega, a través de colectivos sociais, ecoloxistas, organizacións 

agrarias, de consumidores/as, e daqueles interesados no control do cultivos de 

sementes transxénicas. 

5. A desenvolver a súa propia lexislación en materia de organismos modificados 

xeneticamente, co fin de poder desempeñar as funcións asignadas polo artigo 4 da 

Lei 9/2003, e coa intención de evitar a presencia en Galiza de OXMs: 

 

- A concesión de autorizacións, salvo os casos que corresponden á Administración 

Xeral do Estado, de utilización confinada e de liberación voluntaria de organismos 

modificados xeneticamente con fins de investigación e desenvolvemento e 

calquera outro distinto da comercialización. 

- A vixilancia, o control, e a imposición de sancións destas actividades. 

 

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2015. 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 



 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Anton Sánchez García na data 15/01/2015 11:00:50 
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