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Resolução do Parlamento Europeu, de 17 de maio de 2017, sobre o projeto de decisão de
execução da Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que
contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente
modificado DAS-40278-9 nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais
geneticamente modificados (D050183 – 2017/2674(RSP))
O Parlamento Europeu,
–

Tendo em conta o projeto de decisão de execução da Comissão que autoriza a colocação
no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir
de milho geneticamente modificado DAS-40278-9 nos termos do Regulamento (CE)
n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a géneros alimentícios e
alimentos para animais geneticamente modificados (D050183),

–

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 22 de setembro de 2003, relativo a géneros alimentícios e alimentos para
animais geneticamente modificados1, nomeadamente o artigo 7.º, n.º 3, o artigo 9.º,
n.º 2, o artigo 19.º, n.º 3, e o artigo 21.º, n.º 2,

–

Tendo em conta que, na sequência da votação no Comité Permanente da Cadeia
Alimentar e da Saúde Animal, referido no artigo 35.º do Regulamento (CE)
n.º 1829/2003, em 27 de março de 2017, não foi emitido parecer;

–

Tendo em conta os artigos 11.º e 13.º do Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os
princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do
exercício das competências de execução pela Comissão2,

–

Tendo em conta o parecer adotado pela Autoridade Europeia para a Segurança dos
Alimentos (EFSA) em 26 de outubro de 2016 e publicado em 5 de dezembro de 20163,
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–

Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
altera o Regulamento (UE) n.º 182/2011, que estabelece as regras e os princípios gerais
relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das
competências de execução pela Comissão (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–

Tendo em conta as suas anteriores resoluções que levantam objeções à autorização de
organismos geneticamente modificados1,

1

- Resolução, de 16 de janeiro de 2014, sobre a proposta de decisão do Conselho relativa
à colocação no mercado para cultivo, em conformidade com a Diretiva 2001/18/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de um milho (Zea mays L., linha 1507)
geneticamente modificado para lhe conferir resistência a determinados lepidópteros (JO
C 482 de 23.12.2016, p. 110);
- Resolução, de 16 de dezembro de 2015, sobre a Decisão de Execução (UE) 2015/2279
da Comissão, de 4 de dezembro de 2015, que autoriza a colocação no mercado de
produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho
geneticamente modificado NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456);
- Resolução, de 3 de fevereiro de 2016, sobre o projeto de decisão de execução da
Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam
constituídos por, ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada MON 87705
× MON 89788 (P8_TA(2016)0040);
- Resolução, de 3 de fevereiro de 2016, sobre o projeto de decisão de execução da
Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam
constituídos por ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada MON 87708
× MON 89788 ((P8_TA(2016)0039),
- Resolução, de 3 de fevereiro de 2016, sobre o projeto de decisão de execução da
Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam
constituídos por ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada FG72 (MSTFGØ72-2) (P8_TA(2016)0038);
- Resolução, de 8 de junho de 2016, sobre o projeto de decisão de execução da
Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam
constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado Bt11 ×
MIR162 × MIR604 × GA21, e de milhos geneticamente modificados que combinam
dois ou três dos eventos Bt11, MIR162, MIR604 e GA21 (P8_TA(2016)0271);
- Resolução, de 8 de junho de 2016, sobre o projeto de decisão de execução da
Comissão relativa à colocação no mercado de um craveiro geneticamente modificado
(Dianthus caryophyllus L., linha SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272);
- Resolução, de 6 de outubro de 2016, sobre o projeto de decisão de execução da
Comissão que renova a autorização de colocação no mercado de sementes para cultivo
do milho geneticamente modificado MON 810 (P8_TA(2016)0388);
- Resolução, de 6 de outubro de 2016, sobre o projeto de decisão de execução da
Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam
constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado MON 810
(P8_TA(2016)0389);
- Resolução, de 6 de outubro de 2016, sobre o projeto de decisão de execução da
Comissão relativa à colocação no mercado, para cultivo, de sementes de milho
geneticamente modificado Bt11 (P8_TA(2016)0386);
- Resolução, de 6 de outubro de 2016, sobre o projeto de decisão de execução da
Comissão relativa à colocação no mercado, para cultivo, de sementes de milho
geneticamente modificado 1507 (P8_TA(2016)0387);

–

Tendo em conta a proposta de resolução da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e
da Segurança Alimentar,

–

Tendo em conta o artigo 106.º, n.ºs 2 e 3, do seu Regimento,

A.

Considerando que, em 11 de novembro de 2010, a Dow AgroSciences Europe
apresentou à autoridade nacional competente dos Países Baixos um pedido de
autorização de colocação no mercado de géneros alimentícios, ingredientes alimentares
e alimentos para animais que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir
de milho DAS-40278-9, nos termos dos artigos 5.º e 17.º do Regulamento (CE) n.º
1829/2003; considerando que o pedido abrangia igualmente a colocação no mercado de
milho geneticamente modificado DAS-40278-9 em produtos constituídos por este milho
ou que o contenham, destinados a outras utilizações habituais do milho que não como
géneros alimentícios ou alimentos para animais, à exceção do cultivo;

B.

Considerando que, em 26 de outubro de 2016, a Autoridade Europeia para a Segurança
dos Alimentos (EFSA) emitiu um parecer favorável, nos termos dos artigos 6.º e 18.º do
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, publicado em 5 de dezembro de 20161;

C.

Considerando que o milho DAS-40278-9 exprime a proteína AAD-1 que confere
tolerância ao ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) e aos herbicidas
ariloxifenoxipropionate (AOPP);

D.

Considerando que a investigação independente suscita dúvidas quanto aos riscos do
ingrediente ativo do 2,4-D no que se refere ao desenvolvimento embrionário, a
malformações congénitas e à perturbação do sistema endócrino; considerando que não é
claro se, e em que medida, os produtos 2,4-D contêm impurezas de dioxinas e furanos
extremamente tóxicos, cancerígenos para o ser humano e desreguladores endócrinos, os
quais persistem no ambiente, acumulando-se na cadeia alimentar2;

E.

Considerando que a aprovação da substância ativa 2,4-D foi renovada em 2015;
considerando que a presença de impurezas, nomeadamente dioxinas e furanos, foi
reconhecida abaixo de certos níveis; considerando que o requerente tem ainda de
apresentar informações no que se refere às potenciais propriedades endócrinas da
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- Resolução, de 6 de outubro de 2016, sobre o projeto de decisão de execução da
Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam
constituídos por, ou produzidos a partir de algodão geneticamente modificado 281-24236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390);
- Resolução, de 5 de abril de 2017, sobre o projeto de decisão de execução da Comissão
que autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos
por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado Bt11 × 59122 ×
MIR604 × 1507 × GA21, e de milhos geneticamente modificados que combinem dois,
três ou quatro dos eventos Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, nos termos do
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre géneros
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados (P8_TA(2017)0123).
Acessível em: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4633
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf

substância1;
F.

Considerando que a autorização da importação de milho DAS-40278-9 para a União
conduzirá indubitavelmente a um aumento do seu cultivo noutras partes do mundo,
nomeadamente nos EUA, no Brasil e na Argentina, e ao correspondente aumento da
utilização de herbicidas 2,4-D e AOPP; considerando que a investigação independente
suscita igualmente preocupações quanto a grandes lacunas em matéria de avaliação
comparativa, a insuficiências graves no que se refere à avaliação da toxicologia (por
exemplo, não foi solicitado qualquer ensaio de toda a planta num estudo relativo à
alimentação animal, não foram tidos em consideração os efeitos a longo prazo ou
acumulados, o impacto nos sistemas reprodutivos, bem como as falhas metodológicas
no âmbito dos estudos em animais não foram objeto de debate) e a uma avaliação do
possível impacto sobre o sistema imunitário2;

G.

Considerando que os Estados-Membros apresentaram muitas observações críticas
durante o período de consulta de três meses; considerando que esses comentários se
referem, nomeadamente, à falta ou à insuficiência de dados, à falta de explicações, a
declarações contraditórias na aplicação, à má conceção dos ensaios, aos testes em falta,
por exemplo, no que se refere à alergenicidade, aos resultados questionáveis de estudos
de avaliação da segurança, à falta de um estudo de toxicidade subcrónica a 90 dias com
todos os alimentos, o que torna impossível avaliar o risco potencial do consumo de
produtos alimentares produzidos com o milho, e à escolha e conceção dos estudos
tomados em consideração para a avaliação dos risco3;

H.

Considerando que, não obstante todas estas preocupações, a EFSA não entendeu ser
necessário realizar qualquer controlo dos géneros alimentícios/alimentos para animais
derivados de milho DAS-40278-9 após a sua colocação no mercado;

I.

Considerando que não foi emitido parecer na sequência da votação de 27 de março de
2017 no Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, referido no artigo
35.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003; considerando que 16 Estados-Membros
votaram contra, enquanto que apenas 9 Estados-Membros, representando apenas 36,22
% da população da União, votaram a favor e 3 Estados-Membros se abstiveram;

J.

Considerando que, tanto na exposição de motivos da sua proposta legislativa, de 22 de
abril de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 quanto à possibilidade de
os Estados-Membros limitarem ou proibirem a utilização de géneros alimentícios e

1

Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2033 da Comissão, de 13 de novembro de
2015, que renova a aprovação da substância ativa 2,4-D, em conformidade com o
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à
colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, e que altera o anexo do
Regulamento de Execução (UE) n.º 540/2011 da Comissão (JO L 298 de 14.11.2015,
p. 8).
Bauer-Panskus/Then: Observações da Testbiotech sobre o parecer científico da EFSA
sobre o pedido apresentado pela DOW AgroSciences LLC (EFSA-GMO-NL-2010-89)
de colocação no mercado de milho geneticamente modificado e tolerante aos herbicidas
DAS-40278-9, disponível em: https://www.testbiotech.org/node/1862
Consultar o «Register of Questions» (Registo de Perguntas) da EFSA, Anexo G da
Pergunta EFSA-Q-2010-01326, disponível em linha no endereço:
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSAQ-2010-01326
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alimentos para animais geneticamente modificados nos seus territórios
(COM(2015)0177), como na exposição de motivos da proposta legislativa, de 14 de
fevereiro de 2017, que altera o Regulamento (UE) n.º 182/2011, a Comissão lamenta o
facto de, desde a entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, as decisões de
autorização terem sido adotadas pela Comissão sem o apoio do parecer do comité dos
Estados-Membros, bem como o facto de a devolução do processo à Comissão para
decisão final, que constitui verdadeiramente uma exceção no âmbito de todo o
procedimento, se ter tornado a norma para a tomada de decisões em matéria de
autorizações relativas a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente
modificados; considerando que, em diversas ocasiões, o Presidente da Comissão, JeanClaude Juncker, lamentou o recurso a esta prática, que caracterizou de não
democrática1;
K.

Considerando que, em 28 de outubro de 2015, o Parlamento rejeitou em primeira
leitura2 a proposta legislativa de 22 de abril de 2015 que altera o Regulamento (CE) n.º
1829/2003 e exortou a Comissão a retirá-la e a apresentar uma nova proposta;

L.

Considerando que, no Regulamento (UE) n.º 182/2011, que estabelece as regras e os
princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do
exercício das competências de execução pela Comissão, o considerando 14 estabelece
claramente que «ao debater a adoção de outros projetos de atos de execução relativos a
setores particularmente sensíveis, como a tributação, a saúde dos consumidores, a
segurança alimentar ou a proteção do ambiente, e a fim de encontrar uma solução
equilibrada, a Comissão evitará, na medida do possível, opor-se à posição predominante
que possa surgir no comité de recurso contra a adequação de um ato de execução.»;

1.

Considera que o projeto de decisão de execução da Comissão excede as competências
de execução previstas no Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

2.

Considera que o projeto de decisão de execução da Comissão não é consentâneo com o
direito da União, na medida em que não é compatível com a finalidade do Regulamento
(CE) n.º 1829/2003, que, de acordo com os princípios gerais estabelecidos no
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho3, consiste em
proporcionar o fundamento para garantir, no que aos géneros alimentícios e alimentos
para animais geneticamente modificados diz respeito, um elevado nível de proteção da
vida e da saúde humanas, da saúde e do bem-estar dos animais, do ambiente e dos
interesses dos consumidores, assegurando simultaneamente o funcionamento eficaz do
mercado interno;

3.

Solicita à Comissão que retire da seguinte forma o seu projeto de decisão de Execução;

4.

Insta a Comissão a suspender qualquer decisão de execução relativa a pedidos de
autorização de organismos geneticamente modificados até o processo de autorização ter
sido revisto de forma a abordar as deficiências do atual procedimento, o qual se revelou

1

Nomeadamente no discurso de abertura na sessão plenária do Parlamento Europeu,
incluído nas orientações políticas para a próxima Comissão Europeia (Estrasburgo, 15
de julho de 2014), e no discurso de 2016 sobre o Estado da União (Estrasburgo, 14 de
setembro de 2016).
Textos Aprovados, P8_TA(2015)0379.
JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

2
3

inadequado;
5.

Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

