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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto da proposta

O relator gostaria de recordar alguns factos e números sobre o cultivo de OGM como base de 
discussão:
- Actualmente é autorizado na UE o cultivo de 2 OGM: milho MON810 e batata Amflora;
- Aguardam autorização para cultivo na UE 17 OGM;
- Foi cultivado, em 2009, um total de 94 800 ha de milho MON810 em 5 Estados-Membros 
(Espanha, República Checa, Portugal, Roménia e Eslováquia), 80% dos quais em Espanha (em 
comparação com os 107 700 ha, em 2008, antes de a Alemanha interromper o cultivo).
A batata Amflora é actualmente cultivada em 3 Estados-Membros: Suécia, Alemanha e 
República Checa.

Em 2009, 14 milhões de agricultores em todo o mundo plantaram 134 milhões ha de OGM1, 
com 64 milhões ha plantados nos EUA, mais de 21 milhões ha no Brasil e Argentina, e mais de 
8 milhões ha em países como o Canadá e a Índia. 

Estes números ilustram o actual impasse em torno do processo de decisão sobre os OGM na UE 
e a falta de resposta às preocupações genuínas expressas por agricultores e consumidores.

Uma abordagem científica da nova tecnologia

O relator entende que os princípios fundamentais para a determinação da segurança das novas 
tecnologias deverão ser os pareceres científicos e uma abordagem baseada nos riscos. Se as 
decisões sobre a segurança dos novos métodos e práticas não assentarem em pareceres 
científicos, a sociedade corre o risco de essas decisões terem apenas como base aquilo que é 
popular, e não a preocupação com a segurança. No que respeita à segurança, outros elementos, 
como considerações socioeconómicas ou éticas, não podem substituir-se a decisões assentes em 
bases científicas. O relator reconhece que a proposta da Comissão, na sua redacção actual, não 
põe em causa o procedimento de autorização científico e comum de OGM na Europa.

Objectivo da proposta

Segundo a Comissão, em paralelo com o quadro jurídico abrangente para a autorização de 
produtos que consistam em OGM ou sejam produzidos a partir deles, a proposta procura 
"facilitar a tomada de decisão", "ter em conta todos os factores pertinentes" e "conceder aos 
Estados-Membros flexibilidade suficiente para decidirem sobre o cultivo de OGM, após terem 
sido autorizados a nível da UE". Embora tenham sido suscitadas preocupações sérias pelo 
Conselho e pelos serviços jurídicos do Parlamento Europeu, respeitantes à segurança jurídica, a 
potenciais ameaças ao mercado interno e a incompatibilidades com a OMC, o relator chegou à 
conclusão, depois de ponderar todos os argumentos, que, em termos globais, a proposta pode 
concretizar os objectivos da Comissão e oferecer algumas oportunidades de progresso no 
desbloqueio do impasse na tomada de decisão sobre OGM na UE.

                                               
1 Os registos referem-se ao milho, à soja, ao algodão e às sementes de colza
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Posição

A abordagem geral adoptada pelo relator é a de reforçar a proposta da Comissão em resposta a 
preocupações relativamente ao mercado interno e à conformidade com a OMC.
O relator introduziu também a exigência de respeito do princípio da proporcionalidade e da 
liberdade de escolha dos consumidores e agricultores. Procurou igualmente dar maior protecção 
aos agricultores que pretendam dedicar-se a uma produção “livre de OGM” e proporcionar 
maior segurança jurídica aos Estados-Membros que utilizem esta flexibilidade.

O relator considera que os Estados-Membros devem ser obrigados a adoptar uma abordagem 
caso a caso sempre que decidam utilizar este novo poder, a fim de garantir que as restrições 
sejam específicas para as culturas em causa. Reconhecer-se-ia, assim, o facto de diferentes OGM 
poderem acarretar ameaças e benefícios distintos para diferentes regiões e, por conseguinte, 
deverem ser avaliados individualmente, de modo a garantir que os Estados-Membros respeitem 
o princípio da proporcionalidade.

Para respeitar a liberdade de escolha, tal como se reconhece nas Conclusões do Conselho de 4 de 
Dezembro de 2008 e no Parecer do Comité Económico e Social Europeu de 9 de Dezembro de 
2010 (NAT 480 - CESE 1623/2010), é necessário garantir que, no seu território, os 
Estados-Membros disponham de regras sólidas em matéria de coexistência. Para tal, é necessário 
alterar o artigo 26.ºA da Directiva 2001/18/CE de modo a assegurar aos produtores de culturas 
convencionais e aos consumidores que pretendem produzir e adquirir produtos “livres de 
OGM”, que esse direito será respeitado. O relator considera ainda que os Estados-Membros 
devem utilizar plenamente a flexibilidade concedida nos termos do artigo 26.ºA e a nova 
Recomendação relativa a orientações para a elaboração de medidas nacionais de coexistência da 
Comissão antes de adoptar novas medidas restritivas ao abrigo do proposto artigo 26.ºB.

Em paralelo com as medidas de coexistência, e para proteger os produtores “livres de OGM” das 
perdas económicas devidas à presença acidental de OGM nos seus campos e nas suas sementes, 
o relator solicita igualmente à Comissão que elabore uma proposta sobre limiares técnicos para a 
rotulagem de vestígios de OGM em sementes convencionais aos níveis mais baixos que sejam 
praticáveis, proporcionados e funcionais para todos os operadores económicos, conforme 
solicitado nas Conclusões do Conselho de 4 de Dezembro de 2008.

Por último, embora garantindo que as medidas restritivas sejam proporcionadas e que sejam 
tomadas todas as medidas concretas necessárias para respeitar a liberdade de escolha dos 
agricultores e dos consumidores, o relator propõe o reforço da segurança jurídica dos 
agricultores no contexto desta proposta. Para alcançar este objectivo, os Estados-Membros 
devem tornar públicas e aplicar as restrições que pensem adoptar utilizando esta nova 
prerrogativa, nos termos do artigo 26.ºB da Directiva 2001/18/CE, com uma antecedência 
mínima de três meses em relação ao início do período vegetativo, para que os agricultores 
possam planear com antecedência com alguma segurança.

Por conseguinte, o relator está disposto a apoiar esta proposta, desde que sejam adoptadas as 
salvaguardas adicionais propostas no presente parecer.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Ao abrigo deste pacote legislativo, cada 
OGM para cultivo deve ser sujeito a uma 
avaliação de risco antes de ser autorizada a 
sua colocação no mercado da União. O 
objectivo deste procedimento de 
autorização é garantir um elevado nível de 
protecção da vida e da saúde humana, da 
saúde animal e do bem-estar dos animais, 
do ambiente e dos interesses dos 
consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno.

(2) Ao abrigo deste pacote legislativo, cada 
OGM para cultivo deve ser sujeito a uma 
avaliação de risco antes de ser autorizada a 
sua colocação no mercado da União, tendo 
em conta, em conformidade com o anexo 
II da Directiva 2001/18/CE, os efeitos 
directos e indirectos, imediatos e diferidos, 
acumulados a longo prazo sobre a saúde 
humana e o ambiente. O objectivo deste 
procedimento de autorização é garantir um 
elevado nível de protecção da vida e da 
saúde humana, da saúde animal e do bem-
estar dos animais, do ambiente e dos 
interesses dos consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada pelos 
Estados-Membros, quer a nível central, 
quer regional e local. Ao contrário das 
questões relacionadas com a colocação no 
mercado e a importação de OGM, que 
devem continuar a ser reguladas a nível da 

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada pelos 
Estados-Membros, quer a nível central, 
quer regional e local. Ao contrário das 
questões relacionadas com a colocação no 
mercado e a importação de OGM, que 
devem continuar a ser reguladas a nível da 
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UE, a fim de manter o mercado interno, o 
cultivo foi reconhecido como uma questão 
com forte dimensão local/regional. Nos 
termos do artigo 2.º, n.º 2, do TFUE, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
conservar a possibilidade de adoptar regras
em matéria de cultivo efectivo de OGM 
nos seus territórios, depois de os OGM 
terem sido legalmente autorizados para 
colocação no mercado da UE.

UE, a fim de manter o mercado interno, o
cultivo foi reconhecido como uma questão 
com forte dimensão 
local/regional/territorial e uma dimensão 
particular, tratando-se da 
autodeterminação dos Estados-Membros. 
Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do TFUE, 
os Estados-Membros devem ser 
autorizados a conservar a possibilidade de 
adoptar disposições jurídicas vinculativas
em matéria de cultivo efectivo de OGM 
nos seus territórios, depois de os OGM 
terem sido legalmente autorizados para 
colocação no mercado da UE.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Neste contexto, afigura-se adequado 
conceder aos Estados-Membros, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, mais liberdade de
decidirem se pretendem ou não cultivar 
OGM no seu território, sem alteração do 
sistema de autorizações de OGM da União 
e independentemente das medidas que os 
Estados-Membros podem tomar em 
aplicação do artigo 26.ºA da Directiva 
2001/18/CE, a fim de impedir a presença 
acidental de OGM noutros produtos.

(6) Neste contexto, afigura-se adequado 
conceder aos Estados-Membros, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, mais flexibilidade para
decidirem se pretendem ou não cultivar 
OGM no seu território, sem alteração do 
sistema de autorizações de OGM da União 
e paralelamente às medidas que os 
Estados-Membros devem tomar em 
aplicação do artigo 26.ºA da Directiva 
2001/18/CE, tal como modificado pelo 
presente regulamento, a fim de impedir a 
presença acidental de OGM noutros 
produtos.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os Estados-Membros devem, pois, ser (7) Os Estados-Membros devem, pois, ser 
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autorizados a adoptar medidas de limitação 
ou de proibição do cultivo de todos ou de 
determinados OGM na totalidade ou em 
parte do seu território, bem como a alterar 
essas medidas se considerarem adequado, 
em todas as fases do processo de 
autorização, de renovação de autorização 
ou de retirada do mercado dos OGM em 
questão. Esta disposição deve aplicar-se 
igualmente às variedades geneticamente 
modificadas de sementes e de material de 
propagação, que são colocadas no mercado 
em conformidade com a legislação 
pertinente em matéria de comercialização 
de sementes e material de propagação das 
plantas e, nomeadamente, em 
conformidade com as Directivas 
2002/53/CE e 2002/55/CE. As medidas 
devem dizer respeito apenas ao cultivo de 
OGM e não à liberdade de circulação e 
importação de sementes geneticamente 
modificadas e de materiais de propagação 
de plantas que contenham ou sejam 
constituídos por OGM e de produtos da sua 
colheita. Do mesmo modo, não devem 
prejudicar o cultivo de variedades de 
sementes e de material de propagação de 
plantas não geneticamente modificadas, 
nas quais se encontrem vestígios acidentais 
ou tecnicamente inevitáveis de OGM 
autorizados.

autorizados a adoptar medidas de limitação 
ou de proibição do cultivo de determinados 
OGM, de um grupo de OGM definidos 
pelo tipo de cultura, ou de todos os OGM
na totalidade ou em parte do seu território, 
desde que essas medidas tenham sido 
previamente objecto de uma avaliação de 
impacto e de uma consulta pública, e 
desde que tenham sido adoptadas e 
tornadas públicas junto de todos os 
operadores interessados, incluindo os 
produtores agrícolas, pelo menos doze 
meses antes do início da sementeira. Essa 
opção deixada aos Estados-Membros 
encontra-se directamente ligada à sua 
soberania em matéria de gestão e de 
desenvolvimento do território, de 
utilização dos solos e da necessidade de 
preservar a diversidade dos ecossistemas. 
Esta disposição deve aplicar-se igualmente 
às variedades geneticamente modificadas 
de sementes e de material de propagação, 
que são colocadas no mercado em 
conformidade com a legislação pertinente 
em matéria de comercialização de 
sementes e material de propagação das 
plantas e, nomeadamente, em 
conformidade com as Directivas 
2002/53/CE e 2002/55/CE. As medidas 
devem dizer respeito apenas ao cultivo de 
OGM e não à liberdade de circulação e 
importação de sementes geneticamente 
modificadas e de materiais de propagação 
de plantas que contenham ou sejam 
constituídos por OGM e de produtos da sua 
colheita. Do mesmo modo, não devem 
prejudicar o cultivo de variedades de 
sementes e de material de propagação de 
plantas não geneticamente modificadas, 
nas quais se encontrem vestígios acidentais 
ou tecnicamente inevitáveis de OGM 
autorizados.
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Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) De acordo com o quadro jurídico para a 
autorização de OGM, o nível de protecção 
da saúde humana/animal e do ambiente 
ambicionado pela UE não pode ser revisto 
por um Estado-Membro, não devendo esta 
situação ser alterada. No entanto, os 
Estados-Membros deverão ter a 
possibilidade de adoptar medidas de 
limitação ou proibição do cultivo de todos 
ou de determinados OGM na totalidade ou 
em parte do seu território, com base em 
motivos de interesse público diferentes dos 
já abordados por esse conjunto 
harmonizado de regras da União Europeia 
que prevêem já procedimentos para ter em 
conta os riscos que um OGM para cultivo 
pode colocar à saúde e ao ambiente. Essas 
medidas devem, além disso, estar em 
conformidade com as disposições dos 
tratados, nomeadamente no que se refere 
ao princípio da não discriminação entre 
produtos nacionais e não nacionais e os 
artigos 34.º e 36.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, bem 
como com as obrigações internacionais da 
União Europeia, designadamente no 
âmbito da Organização Mundial do 
Comércio. 

(8) De acordo com o quadro jurídico para a 
autorização de OGM, o nível de protecção 
da saúde humana/animal e do ambiente 
ambicionado pela União não pode ser 
revisto por um Estado-Membro, não 
devendo esta situação ser alterada. No 
entanto, os Estados-Membros deverão ter a 
possibilidade de adoptar medidas de 
limitação ou proibição do cultivo de 
determinados OGM, de um grupo de OGM 
definidos pelo tipo de cultura, ou de todos 
os OGM na totalidade ou em parte do seu 
território, com base em motivos 
devidamente justificados de interesse 
público diferentes dos já abordados por 
esse conjunto harmonizado de regras da 
União Europeia que prevêem já 
procedimentos para ter em conta os riscos 
que um OGM para cultivo pode colocar à 
saúde e ao ambiente. A noção distinta de 
"gestão dos riscos", tal como definida no 
Regulamento (CE) n.° 178/2002, poderá 
todavia ser utilizada como base para 
justificar essas medidas. As medidas em 
causa podem justificar-se com base em 
objectivos de política geral, tais como: 

- A necessidade de preservar tipos de 
agricultura específicos, como a 
agricultura biológica ou a agricultura de 
elevado valor natural, ou ainda tipos 
tradicionais de agricultura,
- Motivos relacionados com a protecção 
da diversidade da produção agrícola, 
- A protecção de zonas livres de OGM, se 
as medidas de coexistência em vigor não 
forem suficientes para assegurar essa 
protecção,
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- A impossibilidade de aplicar a 
coexistência devido a condições 
geográficas específicas (p. ex.: ilhas 
pequenas, montanhas, território nacional 
de dimensões reduzidas),
- Motivos socioeconómicos, como a 
protecção de produtos de montanha 
específicos, políticas ou etiquetas de 
qualidade dos produtos, 
- Objectivos mais amplos de política 
ambiental, como os habitats específicos, 
os ecossistemas, a biodiversidade, a 
aparição de resistências e a preservação 
das características da paisagem, 
- Gestão do território ou planeamento da 
utilização dos solos, 
- Outros motivos legítimos de interesse 
público ou de resposta a preocupações 
públicas, devidamente justificados, 
proporcionados e não discriminatórios.
Essas medidas devem, além disso, estar em 
conformidade com as disposições dos 
tratados, nomeadamente no que se refere 
ao princípio da não discriminação entre 
produtos nacionais e não nacionais, o 
princípio da proporcionalidade e os 
artigos 34.º e 36.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, bem 
como com as obrigações internacionais da 
União Europeia, designadamente no 
âmbito da Organização Mundial do 
Comércio. Essas medidas devem 
igualmente garantir que a liberdade de 
escolha de agricultores e consumidores 
seja devidamente respeitada. 

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Com base no princípio da 
subsidiariedade, o objectivo do presente 

(9) Com base no princípio da 
subsidiariedade, o objectivo do presente 
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regulamento não é a harmonização das 
condições de cultivo nos 
Estados-Membros, mas a concessão de 
liberdade aos Estados-Membros para 
invocar outros motivos, além da avaliação 
científica dos riscos para a saúde e o 
ambiente, para proibirem a cultura de 
OGM no seu território. Por outro lado, um 
dos objectivos da Directiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas, 
que consiste em permitir que a Comissão 
considere a adopção de actos vinculativos a 
nível da UE, não seria cumprido com a 
notificação sistemática das medidas dos 
Estados-Membros nos termos daquela 
directiva. Além disso, uma vez que as 
medidas que os Estados-Membros podem
adoptar ao abrigo do presente regulamento 
não podem ter como objecto a colocação 
no mercado de OGM, pelo que não alteram 
as condições de colocação no mercado dos 
OGM autorizados, nos termos da 
legislação em vigor, o procedimento de 
notificação previsto na Directiva 98/34/CE 
não parece ser o canal de informação mais 
adequado para a Comissão. Por 
conseguinte, em derrogação, a Directiva 
98/34/CE não deve ser aplicável. Um 
sistema de notificação mais simples das 
medidas nacionais antes da sua adopção 
parece ser um instrumento mais 
proporcionado para que a Comissão tenha 
conhecimento destas medidas. As medidas 
que os Estados-Membros tencionam 
adoptar devem, pois, ser comunicadas, 
juntamente com a sua fundamentação, à 
Comissão e aos restantes 
Estados-Membros, um mês antes da sua 
adopção, para efeitos de informação.

regulamento não é a harmonização das 
condições de cultivo nos 
Estados-Membros, mas a concessão de 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
invocar motivos devidamente justificados 
de interesse público, distintos dos 
relacionados com a avaliação científica 
dos riscos para a saúde e o ambiente 
realizada em conformidade com a parte C 
da Directiva 2001/18/CE, tais como os 
motivos enunciados no considerando 8 de 
presente regulamento, para restringirem 
ou proibirem a cultura de OGM na 
totalidade ou em parte do seu território, de 
modo a facilitar o processo de tomada de 
decisões sobre os OGM na União. Por 
outro lado, um dos objectivos da Directiva 
98/34/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa 
a um procedimento de informação no 
domínio das normas e regulamentações 
técnicas, que consiste em permitir que a 
Comissão considere a adopção de actos 
vinculativos a nível da UE, não seria 
cumprido com a notificação sistemática das 
medidas dos Estados-Membros nos termos 
daquela directiva. Além disso, uma vez que 
as medidas que os Estados-Membros 
podem adoptar ao abrigo do presente 
regulamento não podem ter como objecto a 
colocação no mercado de OGM, pelo que 
não alteram, per se, as condições de 
colocação no mercado dos OGM 
autorizados, nos termos da legislação em 
vigor, o procedimento de notificação 
previsto na Directiva 98/34/CE não parece 
ser o canal de informação mais adequado 
para a Comissão. Por conseguinte, em 
derrogação, a Directiva 98/34/CE não deve 
ser aplicável. Um sistema de notificação 
mais simples das medidas nacionais antes 
da sua adopção parece ser um instrumento 
mais proporcionado para que a Comissão 
tenha conhecimento destas medidas. As 
medidas que os Estados-Membros 
tencionam adoptar devem, pois, ser 
comunicadas, juntamente com a sua 
fundamentação, à Comissão e aos restantes 
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Estados-Membros, um mês antes da sua 
adopção, para efeitos de informação.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em conformidade com as 
Conclusões do Conselho "Ambiente" de 
4 de Dezembro de 2008 e a fim de garantir 
o respeito da liberdade de escolha e a 
aplicação plena do princípio da 
proporcionalidade, a Comissão deve 
reavaliar o nível adequado dos limiares de 
rotulagem dos vestígios de OGM nas 
sementes convencionais. Tal deve ser 
acompanhado por propostas pertinentes 
sobre métodos harmonizados de 
amostragem e de análise para esses 
vestígios e, em especial, pela fixação de 
um limite mínimo de desempenho para os 
métodos de detecção.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26.º A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(-1) A Directiva 2001/18/CE é alterada do
seguinte modo:
O artigo 26.ºA, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas apropriadas para 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos.”
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Justificação

Deve passar a ser obrigatório para os Estados-Membros tomar medidas adequadas de gestão 
da coexistência no seu território, para que se possa aplicar a liberdade de escolha e para 
evitar dificuldades transfronteiriças resultantes da falta de gestão da coexistência. 

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na Directiva 2001/18/CE, é inserido o 
seguinte artigo, com efeito a partir da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento:

(1) Os seguintes artigos são inseridos com 
efeito a partir da data de entrada em vigor 
do presente regulamento:

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26.º B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros poderão adoptar 
medidas de limitação ou proibição do 
cultivo de todos ou de determinados OGM 
autorizados nos termos da parte C da 
presente directiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 e que consistam de 
variedades geneticamente modificadas 
colocadas no mercado em conformidade 
com a legislação da UE aplicável em 
matéria de comercialização de sementes e 
material de propagação das plantas, na 
totalidade ou em parte do seu território, na 
condição de:

Os Estados-Membros poderão adoptar 
medidas de limitação ou proibição do 
cultivo de determinados OGM, de um 
grupo de OGM definidos pelo tipo de 
cultura, ou de todos os OGM autorizados 
nos termos da parte C da presente directiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e 
que consistam de variedades geneticamente 
modificadas colocadas no mercado em 
conformidade com a legislação da UE 
aplicável em matéria de comercialização de 
sementes e material de propagação das 
plantas, no conjunto do seu território, na 
condição de:
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Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26.º B – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) essas medidas se basearem em motivos 
diferentes dos abrangidos pela avaliação 
dos efeitos negativos sobre a saúde 
humana e o ambiente que poderiam 
resultar da libertação deliberada ou da 
colocação no mercado de OGM;

(a) essas medidas:

(i) se basearem em motivos diferentes dos 
abrangidos pela avaliação científica 
harmonizada, realizada em conformidade 
com a parte C da Directiva 2001/18/CE, 
dos riscos para a saúde humana e o 
ambiente que poderiam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM, podendo a noção 
distinta de "gestão dos riscos", tal como 
definida no Regulamento 
(CE) n.° 178/2002, ser utilizada como 
base para justificar medidas restritivas a 
nível nacional/regional;

(ii) poderem justificar-se com base em 
objectivos de política geral, tais como: 
- A necessidade de preservar tipos de 
agricultura específicos, como a 
agricultura biológica ou a agricultura de 
elevado valor natural, ou ainda tipos 
tradicionais de agricultura,
- Motivos relacionados com a protecção 
da diversidade da produção agrícola, 
- A protecção de zonas livres de OGM, se 
as medidas de coexistência em vigor não 
forem suficientes para assegurar essa 
protecção,
- A impossibilidade de aplicar a 
coexistência devido a condições 
geográficas específicas (p. ex.: ilhas 
pequenas, montanhas, território nacional 
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de dimensões reduzidas),
- Motivos socioeconómicos, como a 
protecção de produtos de montanha 
específicos, políticas ou etiquetas de 
qualidade dos produtos, 
- Objectivos mais amplos de política 
ambiental, como os habitats específicos, 
os ecossistemas, a biodiversidade, a 
aparição de resistências e a preservação 
das características da paisagem, 
- Gestão do território ou planeamento da 
utilização dos solos, 
- Outros motivos legítimos de interesse 
público ou de resposta a preocupações 
públicas, devidamente justificados, 
proporcionados e não discriminatórios.

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26.º B – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) essas medidas garantirem que a 
liberdade de escolha dos agricultores e 
dos consumidores é devidamente 
respeitada; 

Justificação

O princípio fundamental da liberdade de escolha dos agricultores e dos consumidores deve 
ser respeitado, uma vez que garantirá que as medidas sejam proporcionadas, que os 
interesses de todas as partes envolvidas sejam tomados em consideração, e que, nas regiões, 
seja realizado um debate sobre o cultivo de OGM. 

Alteração 13
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Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26.º B – n.º 1 – alínea a-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-B) terem previamente sido objecto de 
um estudo de impacto que demonstra a 
sua necessidade e a sua 
proporcionalidade;

Justificação

Para apoiar a validade jurídica das medidas de restrição ou de proibição do cultivo de OGM 
adoptadas pelos Estados-Membros, deveria ter-se realizado um estudo de impacto prévio 
para demonstrar a necessidade e a proporcionalidade das medidas consideradas. Em caso de 
litígio perante a OMC, este estudo de impacto facilitaria a defesa da medida adoptada.

Alteração 14
Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26.º B – n.º 1 – alínea a-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-C) terem previamente sido objecto de 
uma consulta pública com uma duração 
mínima de trinta dias.

Justificação

Para que as autoridades competentes nacionais possam tomar decisões esclarecidas, é 
necessário que as partes interessadas possam transmitir as suas observações antes da 
adopção de tais medidas, susceptíveis de ter impacto em diferentes áreas.
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Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26.º B – n.º 1 – alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-D) essas medidas serem adoptadas e 
tornadas públicas junto de todos os 
operadores, incluindo os produtores 
agrícolas, pelo menos doze meses antes do 
início da sementeira;

Alteração 16
Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26.º B – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) de estarem em conformidade com os 
Tratados.

b) de estarem em conformidade com os 
tratados, nomeadamente no que se refere 
ao princípio da proporcionalidade, e com 
as obrigações internacionais da União.

Alteração 17
Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26.º B – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avalia a necessidade de uma 
harmonização dos métodos de 
amostragem e de análise relativamente a 
OGM não autorizados que se encontrem 
presentes a um nível baixo nas sementes 
e, nomeadamente, a fixação de um limite 



AD\858438PT.doc 17/18 PE454.352v02-00

PT

de desempenho mínimo dos métodos de 
detecção.

Justificação

A falta de harmonização leva os Estados-Membros a aplicarem regras diferentes, que, 
inevitavelmente, introduzem distorções de concorrência, podendo as empresas adaptar os 
circuitos comerciais. Dada a frequência dos casos de vestígios de OGM não autorizados nos 
lotes de sementes importados, apesar das medidas tomadas pelos operadores, é necessário 
considerar a mesma abordagem que a proposta pela Comissão para os alimentos para 
animais.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26.º B-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º B-A
Rotulagem "livres de OGM"

A Comissão propõe condições 
harmonizadas nas quais os operadores 
possam recorrer a menções relativas à 
ausência de OGM nos produtos.

Justificação

As orientações relativas à coexistência das culturas, de 13 de Julho de 2010, indicam que os 
Estados-Membros podem tomar medidas para evitar os impactos económicos associados à 
presença de OGM em níveis inferiores ao limiar de rotulagem comunitário de 0,9%. Para 
evitar as distorções de concorrência, as condições nas quais os operadores podem recorrer a 
menções relativas à ausência de OGM nos produtos deveriam ser harmonizadas a nível 
comunitário.
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