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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da legislação da UE em matéria de OGM, em particular a Directiva 
2001/18/CE e os Regulamentos (CE) n.os 1829/2003 e 1830/2003
(2008/2306(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
Março de 2001, relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente 
modificados1,

– 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 modificados2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1830/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Setembro de 2003, relativo à rastreabilidade e rotulagem de 
organismos geneticamente modificados e à rastreabilidade dos géneros alimentícios e 
alimentos para animais produzidos a partir de organismos geneticamente modificados3,

– Tendo em conta a Directiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de 
Abril de 2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação 
de danos ambientais4,

– Tendo em conta o segundo relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, 
de 5 de Março de 2007, sobre a experiência dos Estados-Membros com os OGM 
colocados no mercado no âmbito da Directiva 2001/18/CE relativa à libertação deliberada 
no ambiente de organismos geneticamente modificados (COM(2007)0081),

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 25 de 
Outubro de 2006, sobre a execução do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados (COM(2006)0626),

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 17 de 
Setembro de 2008, sobre a aplicação do Regulamento (CE) n.° 1830/2003 relativo à 
rastreabilidade e rotulagem de organismos geneticamente modificados e à rastreabilidade 
dos géneros alimentícios e alimentos para animais produzidos a partir de organismos 
geneticamente modificados e que altera a Directiva 2001/18/CE (COM(2008)0560),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, adoptadas em 4 de Dezembro de 2008,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

                                               
1 JO L 106 de 17.4.2001, p. 1. 
2 JO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
3 JO L 268 de 18.10.2003, p. 24.
4 JO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
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– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2008),

A. Considerando que a UE criou um quadro jurídico abrangente em matéria de organismos 
geneticamente modificados (OGM) baseado no princípio da precaução, e considerando 
que a UE deveria agora concentrar-se na aplicação deste quadro jurídico, 

B. Considerando que, neste momento, todos os Estados-Membros transpuserem a Directiva 
2001/18/CE para as suas legislações nacionais,

C. Considerando que foram concedidas menos de dez autorizações de OGM ao abrigo da 
Directiva 2001/18/CE e menos de dez ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, e 
considerando que essas autorizações dizem exclusivamente respeito à importação de 
OGM e não ao seu cultivo,

D. Considerando que nenhum OGM teve o seu cultivo autorizado desde 1998, nem ao abrigo 
da Directiva 2001/18/CE nem do Regulamento (CE) n.º 1829/2003,

E. Considerando que um pouco menos de 30 produtos à base de OGM se encontram 
actualmente autorizados na UE, directamente ou como produtos derivados – algodão, 
milho, colza, biomassa, soja, beterraba sacarina – quase exclusivamente para importação,

F. Considerando que a força da UE reside na agricultura de qualidade, capaz de produzir 
produtos de elevada qualidade, e considerando que esta força deveria ser consolidada,

G. Considerando que é da maior importância para a UE proteger a sua biodiversidade, 

H. Considerando que, segundo a sondagem especial Eurobarómetro, publicada em Março de 
2008, 58% do total da população europeia se opõe ao uso de OGM na agricultura,
enquanto 21% apoia a sua utilização, 

I. Considerando que os OGM, nomeadamente o seu cultivo, desencadeiam discussão e 
levantam questões na sociedade, bem como entre a comunidade científica, e considerando 
que os OGM são frequentemente percepcionados pela sociedade sob uma óptica bastante 
emocional, e não necessariamente assente em bases científicas, 

J. Considerando que os Estados-Membros deveriam trabalhar em mais estreita colaboração 
mútua sobre o tema dos OGM, e considerando que os Estados-Membros deveriam abordar 
esta questão numa perspectiva prática e racional, em vez de o fazerem sob um prisma 
político, 

Procedimento de autorização

1. Salienta a necessidade de aumentar a transparência à escala europeia e à escala nacional, 
em especial no que se refere às dimensões do ambiente e da saúde, com vista a melhorar a 
confiança dos cidadãos no procedimento de autorização; 

2. Faz notar que o procedimento de autorização enfrenta consideráveis demoras, e que mais 
de 50 pedidos de autorização se encontram actualmente pendentes, e insta a Comissão e os 
Estados-Membros a assegurarem que tais atrasos injustificados deixarão de ocorrer; 



PR\759501PT.doc 5/7 PE418.031v01-00

PT

3. Chama a atenção para o facto de, durante o procedimento de autorização, nunca ser obtida 
uma maioria qualificada contra ou a favor, quer no comité de regulamentação, quer no 
Conselho, e de, in fine, a decisão de autorização ser tomada pela Comissão, instando, 
nesta perspectiva, os Estados-Membros a assumirem as suas responsabilidades de modo 
que esta situação seja evitada;

Harmonização da avaliação dos riscos ambientais

4. Sublinha a necessidade de prosseguir a harmonização de práticas e métodos de avaliação 
de riscos ambientais dos OGM, especialmente dado que, ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, a avaliação de risco ambiental não está centralizada, mas sim delegada pela 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos a um Estado-Membro; 

5. Chama a atenção para a necessidade de prosseguir o desenvolvimento da avaliação de 
risco ambiental, em particular em relação a espécies não visadas, aos potenciais efeitos a 
longo prazo das alterações no uso de herbicidas causadas por plantas geneticamente 
modificadas portadoras de tolerância a determinados herbicidas; 

6. Saúda a revisão em curso das orientações da AESA sobre a avaliação ambiental, requerida 
pela Comissão, e salienta a importância de tomar em conta os aspectos atrás referidos, 
dentro do quadro da presente revisão; 

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a atribuírem estatuto normativo a essas 
orientações; 

8. Exorta os Estados-Membros e a AESA a trabalharem em mais estreita colaboração, 
sublinha a necessidade de melhorar o envolvimento dos Estados-Membros no processo de 
avaliação de riscos e insta a Comissão e os Estados-Membros a aumentarem os recursos 
financeiros e humanos atribuídos à AESA; 

Critérios socioeconómicos

9. Chama a atenção para a importância de, no processo de avaliação de riscos, serem 
considerados os aspectos socioeconómicos, tais como potenciais benefícios ou 
desvantagens para os agricultores, para os consumidores, para a sociedade em geral, para 
a agricultura europeia e para os diferentes sectores económicos (tais como o sector 
alimentar); 

10. Toma nota da possibilidade que existe, ao abrigo do actual procedimento de autorização, 
de serem considerados outros factores válidos; entende que os aspectos socioeconómicos 
devem ser tomados em conta como outros factores válidos; 

11. Convida a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem um quadro metodológico, à 
escala da UE, com vista a identificar critérios socioeconómicos relevantes; 

Informação

12. Chama a atenção para a necessidade de melhorar de modo significativo a informação ao 
público, e exorta os Estados-Membros e a Comissão no sentido de serem lançadas 
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campanhas informativas para promover a consciencialização e o entendimento do público, 
de modo a permitir escolhas fundamentadas aos cidadãos; 

13. Sublinha a importância de as informações sobre OGM, fornecidas pelos órgãos de 
comunicação social ao público em geral, terem bases científicas; 

Coexistência

14. Chama a atenção para a necessidade de garantir uma real liberdade de escolha aos 
agricultores e aos consumidores para estes poderem optar entre produtos convencionais, 
orgânicos e geneticamente modificados; 

15. Assinala o facto de que, em 2005, a área total de milho geneticamente modificado 
cultivada na UE, representava cerca de 55 000 hectares e que, em 2008, esta perfazia mais 
de 100 000 hectares, representando 1,19% da área total e milho cultivado na UE e assinala 
que a única planta geneticamente modificada, actualmente cultivada na UE, é o milho 
MON810; 

16. Faz notar que alguns Estados-Membros adoptaram medidas nacionais sobre coexistência 
nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 26.º da Directiva 2001/18/CE, e convida a 
Comissão a adoptar com a maior brevidade possível um relatório sobre os progressos 
obtidos na execução das medidas nacionais sobre coexistência; 

17. Entende que as regras de coexistência deveriam estabelecer disposições claras 
relativamente à responsabilidade;

18. Entende que as regras de coexistência deveriam também ter em conta os apicultores;

19. Exorta os Estados-Membros que ainda não adoptaram medidas nacionais sobre 
coexistência, a adoptarem com brevidade este tipo de medidas; 

20. Está, todavia, convicto de que é necessário o prosseguimento da harmonização sobre 
regras de coexistência à escala europeia; 

Limiares de rotulagem para sementes

21. Manifesta-se profundamente preocupado por não terem sido estabelecidos limiares de 
rotulagem específicos para a presença de sementes geneticamente modificadas em 
sementes convencionais; 

22. Exorta a Comissão a adoptar, sem mais demoras, tais limiares nos termos do n.º 2 do 
artigo 21.º da Directiva 2001/18/CE; 

23. Entende que tais limiares devem ser fixados no mais baixo nível possível;

Zonas livres de OGM 

24. Faz notar a possibilidade existente, à luz do procedimento de autorização em vigor, de 
tomar medidas específicas aplicáveis a áreas sensíveis, incluindo a proibição do cultivo do 
OGM em questão, tendo como base uma avaliação do risco ambiental baseada em 
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informações científicas; 

25. Chama a atenção para o facto de as zonas livres de OGM poderem ser criadas por meio de 
um acordo voluntário entre todos os operadores envolvidos numa determinada área; 

26. Salienta que, adicionalmente a estas possibilidades, aos Estados-Membros tem de ser 
atribuído o direito de proibirem totalmente o cultivo de OGM em áreas geográficas 
restritas, por exemplo em locais que pertençam à Rede Natura 2000; 

27. Convida a Comissão e os Estados-Membros a esclarecerem a definição jurídica de zonas 
livres de OGM;

o o

o

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros.
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