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Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0135/2016 

Giovanni La Via 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Objeção nos termos do artigo 106.°: Autorização da colocação no mercado de produtos que 

contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de soja geneticamente modificado 

MON 87705 × MON 89788  

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que a soja geneticamente 

modificada MON-877Ø5-6× MON-89788-

1, tal como descrita no pedido, tem uma 

expressão reduzida das enzimas Δ12-

dessaturase de ácidos gordos (FAD2) e 

tioesterase proteína transportadora de 

plamitoíl acilo (FATB), o que resulta num 

perfil de ácido oleico elevado e de ácido 

linoleico reduzido, e exprime a proteína 

CP4 EPSPS, que confere tolerância aos 

herbicidas à base de glifosato; 

Considerando que o Centro Internacional 

de Investigação do Cancro – a agência 

especializada da OMS nesta doença – 

classificou o glisofato como provavelmente 

cancerígeno para o ser humano, em 20 de 

março de 20151; 

 

B. Considerando que a soja geneticamente 

modificada MON-877Ø5-6× MON-89788-

1, tal como descrita no pedido, tem uma 

expressão reduzida das enzimas Δ12-

dessaturase de ácidos gordos (FAD2) e 

tioesterase proteína transportadora de 

plamitoíl acilo (FATB), o que resulta num 

perfil de ácido oleico elevado e de ácido 

linoleico reduzido, e exprime a proteína 

CP4 EPSPS, que confere tolerância aos 

herbicidas à base de glifosato; 

Considerando que o Centro Internacional 

de Investigação do Cancro – a agência 

especializada da OMS nesta doença – 

classificou o glisofato como provavelmente 

cancerígeno para o ser humano, em 20 de 

março de 20151; considerando que, em 4 

de setembro de 2015, o Serviço de 

avaliação do risco ambiental na saúde da 

Califórnia apresentou uma proposta 

tendente a incluir o glisofato na lista das 

substâncias químicas classificadas 

naquele estado como cancerígenas; 

_________________ 

1 IARC Monografias do CIIC, volume 112: 

«Evaluation of five organophosphate insecticides 

and herbicides» (avaliação de cinco inseticidas e 

herbicidas organofosfatados), de 20 de março de 

2015, http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf. 
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AM\1085519PT.doc  PE576.494v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Or. en 

 

 

 


