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Resolução do Parlamento Europeu, de 27 de março de 2019, sobre o projeto de decisão 
de execução da Comissão que renova a autorização de colocação no mercado de 
produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho 
geneticamente modificado 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) nos termos 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (D060917/01 
– 2019/2604(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão de execução da Comissão que renova a 
autorização de colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos 
por, ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado 1507 × NK603 (DAS-
Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (D060917/01), 

– 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 11.º, n.º 3, e o artigo 23.°, 
n.° 3,

– 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, de 7 de março de 2019, 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 20 de junho de 2018 e publicado em 25 de julho de 20183, 

1 JO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
2 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
3 Painel dos OGM da EFSA, 2018. «Scientific opinion on the assessment of genetically 

modified maize 1507 x NK603 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 



– 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, 2017/0035(COD)),

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

– 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,

1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-008)» (Parecer científico sobre a avaliação do 
milho geneticamente modificado 1507 x NK603 para renovação da autorização, nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 [pedido EFSA-GMO-RX-008]). EFSA 
Journal 2018;16(7): 5347. 

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 



A. Considerando que a Decisão 2007/703/CE1 da Comissão autoriza a colocação no 



produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho 
geneticamente modificado NK603 × T25 (JO C 399 de 24.11.2017, p. 71). 

 – 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 modificado MON 87705 
× MON 89788 (JO C 35 de 31.1.2018, p. 19). 

 – Resolução, de 3 de fevereiro de 2016, sobre a proposta de decisão do Conselho 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 (JO 
C 35 de 31.1.2018, p. 17). 

 – 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 (MST-
FGØ72-2) (JO C 35 de 31.1.2018, p. 15). 

 – 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 (JO C 86 de 6.3.2018, p. 108). 

 – 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) (JO C 86 de 6.3.2018, p. 111). 

 – 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 (JO C 215 de 19.6.2018, p. 76). 

 – 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 
(JO C 215 de 19.6.2018, p. 80). 

 – 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 (JO C 215 de 19.6.2018, p. 70). 

 – 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 (JO C 215 de 19.6.2018, p. 73).  

 – 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 281-24-
236 × 3006-210-23 × MON 88913 (JO C 215 de 19.6.2018, p. 83). 

 – 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 (JO C 298 de 
23.8.2018, p. 34). 

 – Resolução, 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 (JO C 307 de 30.8.2018, p. 71). 

 – Resolução, 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 algodão geneticamente modificado GHB119 
(BCS-GHØØ5-8) nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (JO C 307 de 30.8.2018, p. 67). 

 – Resolução, de 13 de setembro 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 soja geneticamente modificada DAS-68416-
4, 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 (JO C 337 de 20.9.2018, p. 54). 

 – Resolução, de 4 de outubro 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 soja geneticamente modificada FG72 × 
A5547-127 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 (JO C 346 de 27.9.2018, p. 55). 

 – Resolução, de 4 de outubro 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 soja geneticamente modificada DAS-44406-
6, 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 (JO C 346 de 27.9.2018, p. 60). 

 – Resolução, de 24 de outubro de 2017, sobre o projeto de decisão de execução da 
Comissão que renova a autorização de colocação no mercado de produtos que 
contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente 
modificado 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) 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 (JO C 346 de 27.9.2018, p. 122). 

 – Resolução, de 24 de outubro 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 soja geneticamente modificada 305423 × 40-
3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) 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 (JO C 346 de 27.9.2018, p. 127).

 – Resolução, de 24 de outubro 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 colza geneticamente modificada MON 88302 
× Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 
(MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-
BNØØ3-6) 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 (JO C 346 de 27.9.2018, p. 133).

 – Resolução, de 1 de março de 2018, 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 59122 
(DAS-59122-7) 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 (Textos Aprovados, P8_TA(2018)0051). 

 – Resolução, de 1 de março de 2018, 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 
87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e 
milho geneticamente modificado combinando dois dos eventos MON 87427, MON 
89034 e NK603, e que revoga a Decisão 2010/420/UE (Textos Aprovados, 
P8_TA(2018)0052). 

 – Resolução, de 3 de maio de 2018, sobre o projeto de decisão de execução da 
Comissão que renova a autorização de colocação no mercado de géneros alimentícios e 
alimentos para animais produzidos a partir de beterraba geneticamente modificada H7-1 
(KM ØØØH71-4) 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 (Textos Aprovados, P8_TA(2018)0197).

 – Resolução, de 30 de maio de 2018, sobre o projeto de decisão de execução da 
Comissão que renova a autorização de colocação no mercado de produtos que 
contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente 
modificado GA21 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 (Textos Aprovados, P8_TA(2018)0221).

 – Resolução, de 30 de maio de 2018, 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 1507 × 
59122 × MON 810 × NK603, e de milho geneticamente modificado que combine dois 
ou três eventos únicos 1507, 59122, MON 810 e NK603, e que revoga as Decisões 
2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE 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 (Textos Aprovados, 
P8_TA(2018)0222).

 – Resolução, de 24 de outubro de 2018, sobre o projeto de decisão de execução da 
Comissão que renova a autorização de colocação no mercado de produtos que 
contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho geneticamente 
modificado NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (Textos 
Aprovados, P8_TA(2018)0416).

 – Resolução, de 24 de outubro de 2018, 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 
87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e milho geneticamente 
modificado combinando dois, três ou quatro dos eventos MON 87427, MON 89034, 
1507, MON 88017 e 59122, e que revoga a Decisão 2011/366/UE (Textos Aprovados, 
P8_TA(2018)0417).

 – Resolução, de 31 de janeiro de 2019, sobre o projeto de decisão de execução da 
Comissão que altera a Decisão de Execução 2013/327/UE no que se refere à renovação 
da autorização para colocar no mercado alimentos para animais que contenham ou 
sejam constituídos por colzas geneticamente modificadas Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho 
(Textos Aprovados, P8_TA(2019)0057).

 – Resolução, de 31 de janeiro de 2019, 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 5307 



mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir 
de milho geneticamente modificado 1507 × NK603, e que o âmbito de aplicação da 
referida autorização abrange também a colocação no mercado de produtos, que não 
sejam géneros alimentícios nem alimentos para animais, que contenham ou sejam 
constituídos por milho geneticamente modificado 1507 × NK603, destinados às 
utilizações habituais do milho, à exceção do cultivo;

B. Considerando que, em 20 de outubro de 2016, a empresa Pioneer Overseas 
Corporation, em nome da empresa Pioneer Hi-Bred International, Inc., e a empresa 
Dow AgroSciences Europe, em nome da empresa Dow AgroSciences LLC, 
apresentaram à Comissão um pedido conjunto, nos termos dos artigos 11.º e 23.º do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, para renovar a referida autorização;

C. Considerando que, em 25 de julho de 2018, a EFSA emitiu um parecer favorável, nos 
termos dos artigos 6.º e 18.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003; 

(SYN-Ø53Ø7-1), 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 (Textos Aprovados, P8_TA(2019)0058).

 – Resolução, de 31 de janeiro de 2019, 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 
87403 (MON-874Ø3-1), nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (Textos Aprovados, P8_TA(2019)0059).

 – Resolução, de 31 de janeiro de 2019, 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 GHB614 
× LLCotton25 × MON 15985, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (Textos Aprovados, P8_TA(2019)0060).

  – Resolução, de 13 de março de 2019, do Parlamento Europeu 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 4114 (DP-ØØ4114-3), nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (Textos Aprovados, P8_TA(2019)0196).

 – Resolução, de 13 de março de 2019, do Parlamento Europeu 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 87411 (MON-87411-9), nos termos do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (Textos Aprovados, 
P8_TA(2019)0197).

 – Resolução, de 13 de março de 2019, do Parlamento Europeu sobre o projeto de 
decisão de execução da Comissão que autoriza a colocação no mercado de produtos que 
contenham, sejam constituídos por ou sejam produzidos a partir de milho geneticamente 
modificado Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e das subcombinações Bt11 × MIR162 × 
1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507, nos termos do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (Textos Aprovados, 
P8_TA(2019)0198).

1 Decisão 2007/703/CE da Comissão, de 24 de outubro de 2007, que autoriza a colocação 
no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir 
de milho geneticamente modificado 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6) 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho 
(JO L 285 de 31.10.2007, p. 47).



D. Considerando que o parecer da EFSA refere que a investigação bibliográfica efetuada 
pelos requerentes obteve 120 publicações, das quais, após aplicação de critérios de 
elegibilidade e de exclusão definidos a priori pelos requerentes, apenas uma, um 
parecer da autoria do Painel dos Organismos Geneticamente Modificados da EFSA 
(Painel dos OGM da EFSA), foi considerada relevante pelos requerentes;

E. Considerando que a EFSA, apesar de ter considerado que a investigação bibliográfica 
dos requerentes pode ser melhorada no futuro, não efetuou uma investigação 
bibliográfica sistemática por iniciativa própria, limitando-se simplesmente a analisar 
a investigação bibliográfica efetuada pelos requerentes, e, em função desta, concluiu 
que não foram identificadas novas publicações que pudessem suscitar preocupações 
em matéria de segurança;

F. Considerando que também para os outros elementos avaliados, tais como os dados 
bioinformáticos, o controlo de pós-comercialização, bem como a avaliação global, a 
EFSA contou simplesmente com as informações transmitidas pelos requerentes e, por 
conseguinte, adota a avaliação dos requerentes;

G. Considerando que a EFSA adotou o seu parecer partindo do pressuposto de que a 
sequência de ADN dos dois eventos no milho GM NK603 x MON 810 é idêntica à 
sequência de ADN dos dois eventos inicialmente avaliados; que esta hipótese não 
parece assentar em quaisquer dados ou elementos de prova apresentados pelos 
requerentes, mas sim unicamente numa declaração prestada pelos mesmos;

H. Considerando que a EFSA reconhece que os relatórios anuais de monitorização 
ambiental propostos pelos requerentes consistem principalmente numa vigilância 
geral do material vegetal geneticamente modificado importado; que a EFSA 
considera que é necessário um debate mais aprofundado com os requerentes e os 
responsáveis pela gestão dos risco sobre a aplicação prática dos relatórios de 
monitorização ambiental pós-comercialização, como, por exemplo, no que respeita 
aos dados efetivamente recolhidos sobre a exposição e/ou os efeitos adversos de 
acordo com os sistemas de monitorização existentes;

I. Considerando que o milho geneticamente modificado 1507 × NK603 exprime o gene 
cry1F, que confere proteção contra determinados lepidópteros, o gene pat, que 
confere tolerância aos herbicidas à base de glufosinato-amónio, e o gene cp4 epsps, 
que confere tolerância aos herbicidas à base de glifosato;

J. Considerando que as plantas geneticamente modificadas que produzem a proteína Bt 
exprimem a toxina inseticida em todas as células ao longo de toda a sua vida, 
incluindo nas partes consumidas por seres humanos e animais; que os ensaios com 
alimentos para animais revelam que as plantas geneticamente modificadas que 
produzem a proteína Bt podem ter efeitos tóxicos1; que está demonstrado que a toxina 
Bt das plantas geneticamente modificadas difere significativamente da toxina Bt de 

1 Ver, por exemplo, El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, 
«Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified 
Corn (Ajeeb YG)» (Alterações histopatológicas em alguns órgãos de ratos do sexo 
masculino alimentados com milho geneticamente modificado). J Am Sci. 2012; 
8(9):1127-1123. 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_S
ome_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG 

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG


ocorrência natural1; que subsistem preocupações quanto a uma possível evolução da 
resistência às proteínas do tipo Cry por parte dos lepidópteros visados, o que pode 
levar a uma alteração das práticas de controlo de pragas nos países de cultivo;

K. Considerando que o glufosinato é classificado como tóxico para a reprodução, pelo 
que lhe são aplicáveis os critérios de exclusão estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 
1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho2; que a autorização do glufosinato 
expirou em 31 de julho de 20183;

L. Considerando que as dúvidas quanto à carcinogenicidade do glifosato continuam em 
aberto; que, em novembro de 2015, a EFSA concluiu que é improvável que o 
glifosato seja cancerígeno e que a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) 
concluiu, em março de 2017, que não se justifica uma classificação como tal; que, 
pelo contrário, em 2015, o Centro Internacional de Investigação do Cancro da 
Organização Mundial da Saúde classificou o glifosato como provavelmente 
cancerígeno para o ser humano4; 

M. Considerando que a aplicação de herbicidas complementares, neste caso o glifosato e 
o glufosinato, faz parte das práticas agrícolas regulares no âmbito do cultivo de 
plantas resistentes aos herbicidas, pelo que é de esperar que resíduos provenientes da 
pulverização estejam presentes nas colheitas e sejam componentes inevitáveis; 

N. Considerando que é previsível que o milho geneticamente modificado seja exposto a 
doses mais elevadas e também repetidas de glifosato e de glufosinato, o que não só 
implicará uma carga mais elevada de resíduos na colheita, como pode igualmente 
influenciar a composição da planta do milho geneticamente modificado e as 
respetivas características agronómicas;

O. Considerando que, para avaliar exaustivamente os riscos das plantas geneticamente 
modificadas tolerantes aos herbicidas, é fundamental dispor de dados sobre os níveis 
de resíduos de herbicidas e seus metabolitos; que se considera que os resíduos da 
pulverização com herbicidas não relevam da competência do Painel dos OGM da 
EFSA; que não foram avaliados os efeitos da pulverização do milho geneticamente 
modificado com herbicidas nem tão-pouco o efeito cumulativo da pulverização com 
glifosato e glufosinato;

P. Considerando que a União é parte na Convenção das Nações Unidas sobre a 
Diversidade Biológica, que confere às partes a responsabilidade de assegurar que as 

1 Székács A, Darvas B., «Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control» 
(Aspetos comparativos da utilização da toxina Cry no controlo de insetos), in: Ishaaya I, 
Palli SR, Horowitz AR, E.. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. 
Dordrecht, Países Baixos: Springer; 2012:195-230. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10 

2 Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
outubro de 2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que 
revoga as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 24.11.2009, 
p. 1).

3 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=PT&selectedID=1436

4 Monografias do CIIC, volume 112: avaliação de cinco inseticidas e herbicidas de 
fosfatos orgânicos, 20 de março de 2015 
(http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=PT&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=PT&selectedID=1436
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf


atividades sob a sua jurisdição não prejudiquem o ambiente de outros Estados1; que a 
decisão de autorizar ou não o milho GM releva da competência da União;

Q. Considerando que as observações formuladas pelos Estados-Membros durante o 
período de consulta de três meses referem-se, nomeadamente: à não conformidade 
com as linhas de orientações da EFSA em matéria de relatórios de monitorização 
ambiental pós-comercialização, e várias insuficiências nos referidos relatórios, 
incluindo o facto de a ocorrência de Euchlaena mexicana enquanto espécie silvestre 
da família do milho na Europa ter sido ignorada e de faltarem informações sobre o 
destino das toxinas Bt no meio ambiente; a preocupações relativas à fiabilidade dos 
dados para confirmar a conclusão da avaliação do risco; à insuficiência do plano de 
monitorização proposto; à inadequação da investigação bibliográfica, conduzindo à 
omissão de estudos importantes, e à incorreta classificação de literatura identificada 
como não relevante; e à não comunicação de quaisquer dados que demonstrem a 
identidade de sequência de uma variedade de milho atual que contenha o evento 
combinado 1507 x NK603, com o evento avaliado inicialmente2;

R. Considerando que, na sequência da votação de 7 de março de 2019, o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, referido no artigo 35.º do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, não emitiu parecer, ou seja, não houve uma 
maioria qualificada que votasse a favor da autorização;

S. Considerando que, em diversas ocasiões3, a Comissão lamentou o facto de – desde a 
entrada em vigor do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 – ter adotado decisões de 
autorização sem o apoio do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde 
Animal e que a devolução do processo à Comissão para decisão final, que deveria 
constituir verdadeiramente uma exceção no âmbito de todo o procedimento, se tenha 
tornado a norma para a tomada de decisões em matéria de autorizações de géneros 
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados; que o Presidente 
Juncker também lamentou essa prática, que considera antidemocrática4;

T. Considerando que, em 28 de outubro de 2015, o Parlamento rejeitou em primeira 
leitura5 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;

U. Considerando que, em conformidade com o considerando 14 do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011, a Comissão deve evitar, na medida do possível, opor-se à posição 
predominante que possa surgir no comité de recurso contra a adequação de um ato de 

1 Artigo 3.º, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
2 Ver «EFSA Register of Questions» (Registo de Perguntas da EFSA), Anexo G da 

Pergunta EFSA-Q-2018-00509.
 disponível em linha no endereço: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/
3 Ver, por exemplo, a exposição de motivos da sua proposta legislativa, apresentada em 

22 de abril de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 no que se refere à 
possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem a utilização de géneros 
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados no seu território e a 
exposição de motivos da proposta legislativa, apresentada em 14 de fevereiro de 2017, 
que altera o Regulamento (UE) n.º 182/2011.

4 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).

5 JO C 355 de 20.10.2017, p. 165.

https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/


execução, especialmente em relação a questões sensíveis, como a saúde dos 
consumidores, a segurança alimentar e o ambiente;

V. Considerando que o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 determina que os géneros 
alimentícios e os alimentos para animais geneticamente modificados não devem ter 
efeitos nocivos para a saúde humana, a saúde animal ou o ambiente e que a 
Comissão, ao elaborar a sua decisão que renova a autorização, deve tomar em 
consideração todas as disposições pertinentes da legislação da União e outros fatores 
legítimos relevantes para a matéria em apreço;

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 coerente com o 
direito da União, dado que não é compatível com o objetivo 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 Conselho1, consiste em estabelecer 
uma base para garantir um elevado nível de proteção da vida e da saúde humanas, da 
saúde e do bem-estar animais, do ambiente e dos interesses dos consumidores no que 
diz respeito aos alimentos e forragens geneticamente modificados, assegurando, 
simultaneamente, o eficaz funcionamento do mercado interno;

3. Solicita à Comissão que retire o seu projeto de decisão de execução;

4. Reitera o seu empenho em fazer avançar os trabalhos no âmbito da proposta da 
Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 182/2011; exorta o Conselho a 
prosseguir com caráter de urgência os seus trabalhos relacionados com a referida 
proposta da Comissão;

5. Insta a Comissão a suspender qualquer decisão de execução relativa a pedidos de 
autorização de organismos geneticamente modificados (OGM) até o processo de 
autorização ter sido revisto de modo que dê resposta às deficiências do atual 
procedimento, que revelou ser inadequado;

6. Insta a Comissão a retirar as propostas de autorização de OGM, caso o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal não emita parecer, sejam elas 
destinadas ao cultivo ou à utilização como géneros alimentícios e alimentos para 
animais;

7. Insta a Comissão a cumprir os seus compromissos ao abrigo da Convenção das 
Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica e, em particular, a não autorizar a 
importação de quaisquer plantas geneticamente modificadas em géneros alimentícios 
ou alimentos para animais que tenham desenvolvido tolerância a um herbicida cuja 
utilização não esteja autorizada na União;

8. Insta a Comissão a não autorizar quaisquer plantas geneticamente modificadas 
tolerantes a herbicidas sem uma avaliação completa dos resíduos da pulverização com 
herbicidas complementares e respetivas fórmulas comerciais utilizadas nos países 
onde essas plantas são cultivadas;

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

1 JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.




