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Comissão adota 17 OGMs para géneros alimentícios e alimentos para animais e 2 OGMs
de cravos
A Comissão adotou hoje 10 novas autorizações de organismos geneticamente modificados
(OGMs) destinados a alimentos para animais e a géneros alimentícios, 7 renovações das
autorizações já existentes e que autoriza também a importação de 2 OGMs de flores cortadas
(não destinadas à alimentação humana ou animal). Estes OGMs foram objeto de um
procedimento de autorização completo, incluindo uma avaliação científica favorável pela
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA). Todos os OGMs aprovados hoje
foram considerados seguros antes da sua colocação no mercado da UE. Estas autorizações serão
acrescentadas à lista existente de 58 OGMs autorizados na UE para utilização na alimentação
humana e animal (que abrange o milho, soja, colza, beterraba sacarina). As referidas
autorizações são válidas por um período de 10 anos, e todos os produtos produzidos a partir
destes OGMs estão sujeitos às regras rigorosas de rotulagem e de rastreabilidade.
(desenvolvimento em IP-15-4843)

 No Dia Mundial da Malária, a Comissão destaca uma ameaça mundial persistente para a
saúde que não deve ser esquecida
Por ocasião do Dia Mundial da Malária os Comissários europeus Neven Mimica, responsável
pela Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Vytenis Andriukaitis, responsável pela
Saúde e Segurança alimentar e Carlos Moedas, responsável pela Investigação, Ciência e
Inovação, instaram à continuação de medidas globais para combater a ameaça persistente da
malária.
Enquanto maior dador a nível mundial, a UE está fortemente empenhada na luta contra a
malária. Ao longo dos últimos anos, a UE apoiou diretamente os serviços de saúde pública em
mais de 30 países, com mais de 300 milhões de euros por ano. A UE é também um dos 5 maiores
financiadores da investigação sobre a malária em todo o mundo. Desde 2002, a UE já investiu
cerca de 200 milhões de euros em projetos de investigação sobre a malária e 50 milhões de euros
desde 2003 em matéria de ensaios clínicos para desenvolvimento de vacinas e para melhorar os
tratamentos para a malária. A UE deve manter-se ao lado dos governos dos países mais afetados
(desenvolvimento em STAT-15-4769)
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