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Autorização do milho geneticamente modificado MON 87427 × MON 89034 
× 1507 × MON 88017 × 59122 
Resolução do Parlamento Europeu, 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 
(D058361/01 – 2018/2873(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 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 (D058361/01),

– 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 7.º, n.º 3, e o artigo 19.º, 
n.º 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 11 de setembro de 2018, não foi emitido parecer,

– Tendo em conta o 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 

1 JO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
2 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.



Alimentos (EFSA) em 28 de junho de 2017 e publicado em 1 de agosto de 20171,

– 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 modificados2,

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

1 Scientific opinion on application EFSA‐GMO‐BE‐2013‐118 for authorisation of 
genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 
and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and 
processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company 
(Parecer científico sobre o pedido EFSA-GMO-BE-2013-117 de autorização do milho 
geneticamente modificado MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 
e subcombinações, independentemente da sua origem, para utilização como género 
alimentício e alimento para animais, assim como importação e transformação, 
apresentado nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 por Monsanto Company), 
EFSA Journal, volume 15, n.º 8, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/
10.2903/j.efsa.2017.4921. 

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

 – 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 (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 x 
MIR162 x MIR604 x 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). 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921


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

A. Considerando que, em 26 de novembro de 2013, a empresa Monsanto Europe S.A./N.V. 
apresentou, em nome da Monsanto Company, à autoridade competente da Bélgica um 
pedido, nos termos dos artigos 5.º e 17.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, para 
colocar no mercado géneros alimentícios, ingredientes alimentares e alimentos para 
animais que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho 
geneticamente modificado MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 
(«o pedido»); que o pedido abrangia igualmente a colocação no mercado de produtos 
que contenham ou sejam constituídos por milho geneticamente modificado MON 87427 
× MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 destinados a outras utilizações que não 
como géneros alimentícios e alimentos para animais, à exceção do cultivo;

B. Considerando, além disso, que o pedido abrangia a colocação no mercado de produtos 
que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de 25 subcombinações 
dos eventos de transformação únicos que constituem o milho geneticamente modificado 
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122; que 12 destas 
subcombinações já foram autorizadas; que a decisão de execução da Comissão que 
autoriza o milho abrange 14 subcombinações;

C. Considerando que a empresa Monsanto Europe S.A./N.V., titular da autorização para 
uma das 12 subcombinações já autorizadas, a subcombinação MON 89034 × MON 
88017, solicitou que a Comissão revogasse a Decisão 2011/366/UE e incorporasse esta 

 – 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-



Decisão no âmbito de aplicação da Decisão da Comissão; que este pedido foi deferido; 
que a legitimidade de tal abordagem é questionável;

D. Considerando que, em 28 de junho de 2017, a EFSA adotou um parecer favorável, nos 
termos dos artigos 6.º e 18.º do Regulamento (CE) n.º 1829/20031, sobre o milho que 
combina cinco eventos, as subcombinações previamente avaliadas e as restantes 
subcombinações;

E. Considerando que a EFSA reconhece que não foram apresentados dados específicos 
relativamente a nenhuma das 14 subcombinações; que muitos delas ainda não foram 
ainda criadas; que a EFSA conclui, no entanto, que todas as subcombinações «devem, 
em princípio, ser tão seguras quanto o milho que combina cinco eventos»;

F. Considerando que não foram realizados quaisquer ensaios de toxicologia nem 
apresentados quaisquer estudos em animais com géneros alimentícios/alimentos para 
animais derivados de milho geneticamente modificado MON 87427, MON 89034, 
1507, MON 88017 e 59122, ou qualquer das subcombinações2;

G. Considerando que as variedades de milho em questão expressam proteínas, o que 
confere tolerância ao herbicida glufosinato-amónio3; 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; que a autorização do glufosinato 
expira em 31 de julho de 20184;

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-



H. Considerando que duas das variedades de milho em questão expressam proteínas, o que 
confere tolerância ao herbicida glifosato; que, em 20 de março de 2015, o Centro 
Internacional de Investigação do Cancro – a agência da Organização Mundial da Saúde 
especializada nesta doença – classificou o glifosato como provavelmente cancerígeno 
para o ser humano1;

I. Considerando que a autorização da importação de milho geneticamente modificado 
MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122 para a União deve implicar um 
aumento do seu cultivo noutro local, como no México e na Coreia do Sul, e um 
aumento correspondente da utilização de herbicidas que contenham glufosinato de 
amónio ou glifosato;

J. Considerando que quatro das variedades de milho em questão expressam proteínas Cry, 
que são proteínas Bt (derivadas de Bacillus thuringiensis) que conferem resistência a 
determinadas pragas de lepidópteros e coleópteros, respetivamente;

K. 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 as experiências realizadas com 
alimentos para animais mostram que as plantas geneticamente modificadas que 
produzem a proteína Bt podem ter efeitos tóxicos2; que está demonstrado que a toxina 
Bt das plantas geneticamente modificadas difere significativamente da toxina Bt de 
ocorrência natural3;

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 autoriza a 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). 



L. Considerando que subsistem preocupações quanto a uma possível evolução das 
resistências às proteínas Cry nas pragas que se pretende atacar, o que pode levar a uma 
alteração das práticas de controlo de pragas nos países de cultivo;

M. Considerando que os Estados-Membros apresentaram diversas observações críticas 
durante o período de consulta de três meses; que esses comentários se referem, 
nomeadamente, à má conceção dos ensaios, à falta de ensaios, por exemplo no que se 
refere à avaliação nutricional, ou à falta de um estudo alimentar de 90 dias em roedores, 
à ausência ou insuficiência de dados, por exemplo em relação a efeitos imprevistos 
associados à combinação dos eventos ou a potenciais interações das oito proteínas, que 
possam ter efeitos imprevistos, às suposições erradas do requerente, por exemplo no que 
se refere à degradação do ADN ingerido por via oral durante a sua passagem pelo trato 
gastrointestinal, à ausência parcial de uma avaliação dos riscos ambientais e a um plano 
de monitorização ambiental insuficiente1;

N. Considerando que a investigação independente também suscita preocupações em 
relação à existência de lacunas importantes na avaliação comparativa, às graves lacunas 
no que respeita à falta de avaliação da toxicologia, à avaliação inconclusiva no que diz 
respeito à alergenicidade, à falta de consideração dos efeitos combinatórios e a uma 
avaliação incorreta dos riscos ambientais2;

 – 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). 



O. Considerando que, apesar de todas estas preocupações, a EFSA não considerou 
necessário qualquer controlo de pós-comercialização dos géneros 
alimentícios/alimentos para animais derivados de milho geneticamente modificado 
MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122 e das suas subcombinações;

P. Considerando que, na sequência da votação, em 11 de setembro de 2018, no Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, referido no artigo 35.º do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, não foi emitido parecer; que 14 Estados-Membros 
votaram contra, apenas 11 votaram a favor e três abstiveram-se;

Q. 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 
alimentos para animais geneticamente modificados nos seus territórios, 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 em 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; que, em diversas ocasiões, o 
Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, lamentou o recurso a esta prática, que 
caracterizou de não democrática1;

 – 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 (MON-ØØØ21-9) 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 (Textos Aprovados P8_TA(2018)0221).

 – Resolução do Parlamento Europeu, 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).

 
1 Painel dos Organismos Geneticamente Modificados da EFSA (Painel OGM), 2017.  

Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of 
genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 
and subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and 
processing submitted under Regulation (EC) No 1829/2003 by Monsanto Company 
(Parecer científico sobre o pedido EFSA-GMO-BE-2013-118 de autorização do milho 
geneticamente modificado MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 
e subcombinações, independentemente da sua origem, para utilização como género 
alimentício e alimento para animais, assim como importação e transformação, 



R. Considerando que, em 28 de outubro de 2015, o Parlamento rejeitou em primeira 
leitura1 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;

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. Entende 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 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 Conselho2, consiste em 

apresentado nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 por Monsanto Company). 
EFSA Journal 2017; 15(8):4921, p. 32, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921.

2 Como confirmado no parecer da EFSA supramencionado (EFSA Journal 
2017;15(8):4921).

3 O milho MON-87427-7 exprime a proteína CP4 EPSPS, que confere tolerância aos 
herbicidas à base de glifosato; o milho MON-89Ø34-3 exprime as proteínas Cry1A.105 
e Cry2Ab2, que conferem proteção contra determinadas pragas de lepidópteros; o milho 
DAS-Ø15Ø7-1 exprime a proteína Cry1F, que confere proteção contra determinadas 
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proporcionar o fundamento para garantir, no que diz respeito aos géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente modificados, 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. Considera, mais especificamente, que o projeto de decisão de execução da Comissão é 
contrário aos princípios da legislação alimentar geral, estabelecidos no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002, ao prever a aprovação de variedades relativamente às quais não 
tenham sido facultados dados sobre a segurança dos alimentos e que não tinham sido 

modificada, que confere proteção contra determinadas pragas de coleópteros, e a 
proteína CP4 EPSPS, que confere tolerância aos herbicidas à base de glifosato; o milho 
DAS-59122-7 exprime as proteínas Cry34Ab1 e Cry35Ab1, que conferem proteção 
contra determinadas pragas de coleópteros, e a proteína PAT, que confere tolerância aos 
herbicidas à base de glufosinato-amónio.

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

1 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://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf.

2 Ver, por exemplo, El-Shamei Z.S., Gab-Alla A.A., Shatta A.A., Moussa E.A., Rayan 
A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically 
Modified Corn (Ajeeb YG), Journal of American Science, 2012; 8(9), pp. 1117-1123, 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_S
ome_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG. 

3 Székács A., Darvas B.., Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control, in: 
Ishaaya I., Palli S.R., Horowitz A.R. (eds.), Advanced Technologies for Managing 
Insect Pests, Dordrecht, Países Baixos, Springer, 2012; pp. 195-230, 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10. 

1 Consultar o «Register of Questions » (Registo de Perguntas) da EFSA, Anexo G da 
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independently of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted 
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MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e subcombinações, 
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testadas ou ainda não tenham sido criadas;

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

5. 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, que se revelou 
inadequado;

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


