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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comunicação da Comissão de 26.6.2006, COM(2006)0338, assume escopo limitado, já que 
visa a aprovação de uma Emenda à Convenção sobre o acesso à informação, participação do 
público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente, 
aprovada pela Comunidade Europeia, através da Decisão do Conselho n.º 2005/370/CE, de 17 
de Fevereiro de 2005.

Apesar dessa limitação, o objecto da Emenda é de relevo inegável, na medida em que se 
refere, de forma específica e mais efectiva, à libertação deliberada no ambiente e à colocação 
no mercado de organismos geneticamente modificados (a seguir designados OGM), matérias 
estas de grande actualidade e de difícil tratamento jurídico.

A importância de um adequado enquadramento normativo dos OGM é acentuada pelo acervo 
comunitário existente já a este propósito, sendo por isso necessário assegurar a 
compatibilização das exigências decorrentes da Emenda proposta com as obrigações 
comunitárias sobre acesso à informação, participação do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de ambiente e, em particular, no que aos OGM diz 
respeito.

Nesta medida, o Relator insta a uma articulação entre esta iniciativa e a de adopção, em curso, 
de um Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à aplicação das 
disposições da Convenção de Aarhus sobre o acesso à informação, a participação do público 
na tomada de decisões e o acesso à justiça em matéria de ambiente às instituições e órgãos 
comunitários, bem como de uma proposta de directiva relativa ao acesso à justiça no domínio 
do ambiente. 

Exorta, ainda, a que a adopção desta Emenda seja conjugada com a aplicação da legislação 
comunitária pertinente, designadamente assegurando que a abertura prevista no n.º 2, alínea a) 
ii) do artigo 6.º - Bis da Emenda se compatibiliza, em termos da exigência do critério 
aplicável, com o disposto no artigo 7.º, n.º 1, da Directiva 2001/18/CE, que prevê que, se uma 
autoridade competente considerar que adquiriu experiência suficiente de libertação de certos 
OGM em determinados ecossistemas, poderá apresentar uma proposta fundamentada para a 
aplicação de procedimentos diferenciados a esses tipos de OGM.

O Relator reconhece, por fim, a importância que tem vindo a revestir a regulamentação 
comunitária sobre OGM, que cobre tendencialmente todos os âmbitos de relevância destes 
organismos, e estimula o seu contínuo aperfeiçoamento e incentiva os Estados-Membros a 
integrar o mais brevemente possível nos seus ordenamentos jurídicos a presente Emenda à 
Convenção de Aarhus, de modo a assegurar um mais elevado nível de protecção ambiental no 
espaço da Comunidade.

* * *

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a propor que a proposta da Comissão seja aprovada.
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