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Alteração 10
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento – acto modificativo
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Alteração 11
Sandrine Bélier

Proposta de regulamento – acto modificativo
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
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da Comissão.

Or. en

Justificação

As outlined by both EP and Council legal service, the Commission proposal has many legal 
flaws. It conflicts with EU rules on the internal market and only pretends to give Member 
States the right to ban GMOs on their territory. Anyway the ‘renationalisation’ of 
competences in this field is not desirable. It would undermine EU cohesiveness, and would 
lead to a distortion of competition between conventional/ organic farmers from EU Member 
States with and without a ban on cultivation. Moreover, on international level, it would 
undermine the credibility of the EU acting as a single and strong actor.

Alteração 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta de regulamento – acto modificativo
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

Esta proposta apresenta muitas deficiências (ver os pareceres jurídicos dos serviços jurídicos 
do PE e do Conselho). Não constitui a resposta adequada às conclusões do Conselho de 2008 
que devem ser implementadas na íntegra e não evita a contaminação das culturas
convencionais ou biológicas.

Alteração 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1 
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Texto da Comissão Alteração

(1) 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 
modificados e que revoga a Directiva 
90/220/CEE do Conselho e 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 modificados 
estabelecem um quadro jurídico abrangente 
para a autorização de organismos 
geneticamente modificados (OGM), que é 
plenamente aplicável aos OGM utilizados 
para fins de cultivo na UE, como sementes 
ou outro material de reprodução vegetal (a 
seguir designados «OGM para cultivo»).

(1) 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 
modificados e que revoga a Directiva 
90/220/CEE do Conselho e 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 modificados 
estabelecem, em conformidade com o 
princípio da precaução, um quadro 
jurídico abrangente para a autorização de 
organismos geneticamente modificados 
(OGM), que é plenamente aplicável aos 
OGM utilizados para fins de cultivo na UE, 
como sementes ou outro material de 
reprodução vegetal (a seguir designados 
«OGM para cultivo»).

Or. en

Justificação

Nos termos do Tratado, a acção da UE em matéria de ambiente deve basear-se no princípio 
de que devem ser tomadas medidas preventivas. Quando uma actividade representa uma 
ameaça para a saúde humana e o ambiente, devem ser tomadas medidas de precaução.

Alteração 14
Kathleen Van Brempt

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 15
Justas Vincas Paleckis

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 dos riscos directos e indirectos, 
a curto e a longo prazo sobre a saúde 
humana e o ambiente 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.

Or. en

Alteração 16
Rovana Plumb

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2 
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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 dos riscos directos e indirectos, 
a curto e a longo prazo 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.

Or. ro

Alteração 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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. 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 e abordar as considerações 
de carácter ético e societal dos cidadãos.

Or. en
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Justificação

O respeito pelos princípios éticos reconhecidos num Estado-Membro reveste-se de especial 
importância. Dado que a base jurídica passou a ser o artigo 192.° do Tratado, a menção ao 
funcionamento eficaz do mercado interno é desnecessária.

Alteração 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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. Em 
conformidade com as conclusões do 
Conselho “Ambiente” de 4 de Dezembro 
de 2008, esta avaliação de risco deve ser 
reforçada, nomeadamente através de uma 
melhor tomada em consideração das 
especificidades regionais e locais no 
âmbito da avaliação realizada pela 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos. 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. É necessário atingir e 
manter o mesmo nível elevado de 
protecção da saúde e do ambiente no 
conjunto do território da União.

Or. fr

Justificação

As conclusões do Conselho de 4 de Dezembro de 2008 preconizam uma melhoria da 
aplicação do quadro legislativo existente e, nomeadamente, um reforço da avaliação dos 
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riscos, incluindo uma melhor tomada em consideração das especificidades regionais e locais. 
Importa recordar que devem ser tidos em conta os riscos para determinados ecossistemas no 
âmbito da avaliação harmonizada a nível comunitário, a fim de proteger os consumidores e o 
ambiente no conjunto do território.

Alteração 19
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Em conformidade com as 
conclusões do Conselho “Ambiente” de 4 
de Dezembro de 2008, a Comissão deve, 
prioritariamente, garantir a plena 
aplicação das disposições da Directiva
2001/18/CE, nomeadamente os critérios 
de avaliação dos riscos enunciados no 
Anexos II. Enquanto as disposições 
relativas à avaliação dos riscos não forem 
devidamente aplicadas, não serão 
autorizadas novas variedades de OGM.

Or. en

Justificação

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.
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Alteração 20
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A Comissão deve assegurar-se 
prioritariamente de que os requisitos 
jurídicos aplicáveis à avaliação dos riscos 
dos OGM previstos no Anexo II da 
Directiva 2001/18/CE são correctamente 
aplicados, em conformidade com as 
conclusões do Conselho "Ambiente" de 4 
de Dezembro de 2008. Em particular, a 
Comissão deve assegurar que os efeitos 
ambientais a longo prazo dos OGM, bem 
como os seus efeitos potenciais em 
organismos não alvo, sejam 
rigorosamente avaliados; que as 
características dos meios receptores e das 
zonas geográficas em que as plantas 
geneticamente modificadas podem ser 
cultivadas sejam devidamente tidas em 
conta; que sejam avaliadas as 
consequências potenciais para o meio 
ambiente de alterações na utilização de 
herbicidas originadas pelo recurso a 
OGM tolerantes aos herbicidas; que as 
preocupações dos Estados-Membros no 
domínio científico sejam devidamente 
tidas em conta; que seja efectuada uma 
investigação independente sobre os riscos 
potenciais dos OGM; que sejam 
garantidos os recursos necessários para 
essa investigação; e que os investigadores 
independentes tenham acesso a todo o 
material pertinente, no respeito dos 
direitos de propriedade intelectual;

Or. en

Justificação

O presente regulamento não isenta a Comissão da responsabilidade de assegurar a devida 
aplicação da legislação da UE no que se refere ao procedimento de autorização nos termos 
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da parte C da Directiva 2001/18/CE.

Alteração 21
Julie Girling

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Importa prestar especial atenção ao 
ponto 10 das conclusões do Conselho 
“Ambiente” de 4 de Dezembro de 2008,
que convida a EFSA e os Estados-
Membros a prosseguir a formação de uma 
extensa rede de organizações científicas 
europeias que represente todas as 
disciplinas, incluindo as relacionadas com 
as questões ecológicas e com a avaliação 
dos riscos associados ao cultivo ou à 
utilização de PGM em géneros 
alimentícios ou alimentos para animais, 
em conformidade com o artigo 36.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 28 
de Janeiro de 2002 que determina os 
princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos e 
estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios1, 
garantindo deste modo uma coordenação 
e cooperação eficazes entre cientistas, e 
sublinha a importância da plena 
aplicação do artigo 30.º do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002, que insta a EFSA a 
manter-se vigilante a fim de assegurar a 
identificação precoce de potenciais fontes 
de divergência entre pareceres científicos, 
e a cooperar com os Estados-Membros e 
os organismos nacionais com vista a 
solucionar ou clarificar as questões 
científicas contenciosas.
1 JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

Or. en
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Alteração 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É necessário ter em conta o 
princípio da precaução no âmbito do 
presente regulamento e aquando da sua
aplicação.

Or. en

Justificação

Nos termos do Tratado, a acção da UE em matéria de ambiente deve basear-se no princípio 
de que devem ser tomadas medidas preventivas. Quando uma actividade representa uma 
ameaça para a saúde humana e o ambiente, devem ser tomadas medidas de precaução.

Alteração 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Quando um OGM é autorizado para 
fins de cultivo, em conformidade com o 
quadro legislativo da UE em matéria de 
OGM, e cumpre, no que diz respeito à 
variedade a introduzir no mercado, os 
requisitos da legislação da UE sobre a 
comercialização de sementes e de material 
de propagação, os Estados-Membros não 
estão autorizados a proibir, limitar ou 
entravar a livre circulação no seu território, 
excepto nas condições definidas pela 

(4) Mesmo que um OGM seja autorizado 
para fins de cultivo, em conformidade com 
o quadro legislativo da UE em matéria de 
OGM, e cumpre, no que diz respeito à 
variedade a introduzir no mercado, os 
requisitos da legislação da UE sobre a 
comercialização de sementes e de material 
de propagação, os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de proibir, 
limitar ou entravar a livre circulação no seu 
território, excepto nas condições definidas 
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legislação da UE. pela legislação da UE.

Or. en

Justificação

O cultivo de OGM é uma questão extremamente sensível e, por esta razão, os Estados-
Membros devem ter a possibilidade de derrogar o acervo da UE se e quando o considerarem
necessário.

Alteração 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As investigações realizadas até à 
data demonstram que as plantas dispõem 
de sistemas de defesa de integração de 
genomas exógenos para impedir a 
transferência horizontal de genes, entre 
os quais se incluem o silenciamento e a 
degradação de sequências exógenas.

Or. es

Alteração 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 

(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. As questões relacionadas 
com a colocação no mercado e a 
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e a importação de OGM, que devem 
continuar a ser reguladas a nível da 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.

importação de OGM devem continuar a ser 
reguladas a nível da União a fim de manter 
o mercado interno. O cultivo poderá exigir 
uma maior flexibilidade em certos casos, 
uma vez que se trata de uma questão com 
forte dimensão local/regional. No entanto, 
o procedimento de autorização comum 
não deve ser afectado por esta 
flexibilidade. Nos termos do artigo 2.º, n.º 
2, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, 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, desde que essas regras 
não afectem a livre circulação e 
comercialização dos produtos e sementes 
geneticamente modificados.

Or. fr

Justificação

É preciso assegurar que a flexibilidade concedida aos Estados-Membros ao abrigo do artigo 
26.º não perturbe o funcionamento do mercado único e o procedimento de autorização 
comum dos OGM.

Alteração 26
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

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 

(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 
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e a importação de OGM, que devem 
continuar a ser reguladas a nível da 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.

e a importação de OGM, que devem 
continuar a ser reguladas a nível da UE, a 
fim de manter o mercado interno, o cultivo 
foi reconhecido como uma questão com 
forte dimensão local/regional. Além disso, 
a avaliação harmonizada dos riscos para 
a saúde e o ambiente pode não abranger 
todos os possíveis efeitos do cultivo de 
OGM nos diferentes ecossistemas e 
regiões. 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.

Or. en

Justificação

Sem pôr em questão a função de avaliação dos riscos da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (AESA), refira-se que os riscos para a saúde e o ambiente podem 
variar consoante as regiões. Os Estados-Membros estão melhor equipados para examinar e 
apreciar os efeitos dos OGM sobre os diferentes ecossistemas.

Alteração 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

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 UE, a 
fim de manter o mercado interno, o cultivo 

(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 UE, a 
fim de manter o mercado interno, o cultivo 
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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.

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 instrumentos normativos 
vinculativos em matéria de cultivo efectivo 
de OGM nos seus territórios, depois de os 
OGM terem sido legalmente autorizados 
para colocação no mercado da UE.

Or. en

Alteração 28
Julie Girling

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. 
Este sistema de autorizações deve 
continuar a ser a única base para a 
avaliação científica dos riscos para a 
saúde e o ambiente, e funcionar 
paralelamente a medidas que os Estados-
Membros podem tomar em aplicação do
artigo 26.ºA da Directiva 2001/18/CE, 
alterado pelo presente regulamento, a fim 
de impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos.

Or. en



AM\861210PT.doc 17/80 PE460.799v02-00

PT

Alteração 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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 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 devem tomar em 
aplicação do artigo 26.ºA da Directiva 
2001/18/CE a nível nacional e além 
fronteiras, a fim de impedir a presença 
acidental de OGM noutros produtos.

Or. en

Justificação

É conveniente que os Estados-Membros sejam obrigados a aplicar medidas destinadas a 
evitar a contaminação por OGM a fim de proteger os agricultores e produtores que não 
cultivam OGM.

Alteração 30
Daciana Octavia Sârbu

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 

(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 
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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.

sistema de autorizações de OGM da União 
e independentemente das medidas que os 
Estados-Membros devem tomar em 
aplicação do artigo 26.ºA da Directiva 
2001/18/CE a nível nacional e além 
fronteiras, a fim de impedir a presença 
acidental de OGM noutros produtos.

Or. en

Alteração 31
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

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 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 devem tomar em 
aplicação do artigo 26.ºA da Directiva 
2001/18/CE, a fim de impedir a presença 
acidental de OGM noutros produtos.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração 7 da relatora. O cultivo eventual de OGM não deveria implicar 
custos suplementares para os agricultores ligados à agricultura convencional ou biológica. 
E, pois, conveniente tornar obrigatória a adopção, pelos Estados-Membros, de medidas 
destinadas a evitar a presença de OGM noutros produtos, medidas que, de momento, são 
facultativas, segundo a formulação actual do artigo 26.°A.
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Alteração 32
Horst Schnellhardt

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 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. Esta 
margem dada aos Estados-Membros não 
deve provocar distorções de concorrência 
entre os agricultores dos diferentes 
Estados-Membros e entre os diversos 
métodos de cultivo (biológicos, 
convencionais, com OGM e outros).

Or. de

Alteração 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

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 

(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 



PE460.799v02-00 20/80 AM\861210PT.doc

PT

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.

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. Esta 
margem dada aos Estados-Membros não 
deve provocar distorções de concorrência 
entre os agricultores dos diferentes 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Os Estados-Membros devem, pois, ser 
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 

(7) Os Estados-Membros devem, pois, ser 
autorizados a adoptar medidas de limitação 
ou de proibição do cultivo de OGM caso a 
caso, 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, desde 
que essas medidas sejam adoptadas e 
facultadas a todos os operadores 
envolvidos, incluindo os produtores 
agrícolas, com uma antecedência mínima 
de doze meses em relação ao início do 
período vegetativo. Estas medidas não 
devem pôr em causa o objectivo de 
harmonização da legislação dos Estados-
Membros enunciado na Directiva
2001/18/CE e no Regulamento (CE) 
n° 1829/2003. A possibilidade de adoptar 
estas medidas 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 
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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.

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.

Or. fr

Justificação

As medidas restritivas nacionais devem ser específicas das culturas, dado que os OGM 
podem acarretar ameaças e benefícios distintos consoante as regiões. Além disso, a decisão 
nacional de proibição não deve perturbar o equilíbrio económico das explorações agrícolas. 
Os agricultores podem ter assinado contratos de entrega de mercadorias com as empresas de 
transformação antes da entrada em vigor das proibições e o incumprimento deste tipo de 
contrato pode ter graves incidências financeiras sobre as explorações agrícolas.

Alteração 35
Julie Girling

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Os Estados-Membros devem, pois, ser 
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, 

(7) Os Estados-Membros devem, pois, ser 
autorizados a adoptar medidas de limitação 
ou de proibição do cultivo de OGM caso a 
caso, na totalidade ou em parte do seu 
território, desde que essas medidas sejam 
adoptadas e facultadas a todos os 
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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.

operadores envolvidos, incluindo os 
produtores, com uma antecedência 
mínima de seis meses em relação ao início 
do período vegetativo, bem como a alterar 
essas medidas se considerarem adequado.
Estas medidas devem basear-se em 
motivos diferentes dos já abordados pelo
conjunto harmonizado de regras da União
que prevêem já procedimentos para ter em 
conta os riscos que um OGM para cultivo 
pode colocar à saúde e ao ambiente. 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.

Or. en

Alteração 36
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7 
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Texto da Comissão Alteração

(7) Os Estados-Membros devem, pois, ser 
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.

(7) Os Estados-Membros devem, pois, ser 
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. Com efeito, o cultivo está 
estreitamente ligado à utilização dos solos 
e à protecção da fauna e da flora, para os 
quais os Estados-Membros mantêm 
importantes competências. Os territórios 
nacionais caracterizam-se por uma ampla 
diversidade de ecossistemas. Quaisquer 
impactos nesses ecossistemas, 
nomeadamente devido a eventuais 
alterações nas práticas agrícolas, podem
igualmente ter implicações para a saúde. 
A possibilidade de adoptar estas medidas
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.

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 4 da relatora. A Comissão justifica o recurso à subsidiariedade e a 
recomendações sobre a questão da "coexistência" pela diversidade das práticas agrícolas 
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entre os Estados-Membros e no seu seio. Os territórios nacionais caracterizam-se por uma 
ampla diversidade de ecossistemas. As alterações nas práticas agrícolas impostas pelo 
cultivo de OGM podem igualmente ter implicações para a saúde.

Alteração 37
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

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 UE 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 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. Os motivos 
invocados pelos Estados-Membros podem 
incluir a tomada em consideração de 
efeitos sobre a saúde ou o ambiente que 
complementem os já abrangidos pela 
avaliação dos riscos prevista na parte C 
da Directiva 2001/18/CE, podendo, pois, 
incluir, pelo menos em parte, a tomada 
em consideração de dados científicos 
ligados aos efeitos ambientais centrais, 
locais ou regionais sobre os meios 
receptores ou relacionados com a 
persistência de incerteza científica no que 
se refere aos efeitos sobre a saúde ou o 
ambiente examinados durante o processo 
de avaliação dos riscos, ou a ausência ou 
insuficiência de dados sobre os efeitos 
negativos potenciais. Esses motivos podem 
também depender de factores não 
directamente ligados à avaliação dos 
riscos, mas sim à gestão dos riscos ou a 
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outras políticas nacionais. Os motivos 
invocados pelos Estados-Membros podem 
incluir igualmente, entre outros, o risco 
de surgimento de resistência nas ervas 
daninhas ou nos organismos alvo, o 
potencial invasivo da planta, a prevenção 
dos efeitos negativos sobre a saúde e o 
ambiente das práticas agrícolas não 
sustentáveis ou a protecção e manutenção 
de práticas agrícolas que preservam a 
sustentabilidade dos ecossistemas. Esses 
motivos podem igualmente incluir 
considerações socioeconómicas, como a 
exequibilidade prática e o custo das 
medidas previstas no artigo 26.°A da 
Directiva 2001/18/CE para evitar a 
presença acidental de OGM noutros 
produtos, a fragmentação do território, 
alterações nas práticas agrícolas ligadas 
aos regimes de propriedade intelectual, ou 
objectivos de política social, como a 
preservação da diversidade ou da 
especificidade de práticas agrícolas. 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.

Or. en

Justificação

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.
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Alteração 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

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 UE 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 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 
complementares ou diferentes dos já 
avaliados por esse conjunto harmonizado 
de regras da União. Os motivos invocados 
pelos Estados-Membros podem incluir a 
tomada em consideração de efeitos 
ambientais que complementem os já 
abrangidos pela avaliação dos riscos 
prevista na parte C da Directiva 
2001/18/CE, ou outros factores legítimos 
como: a ausência de dados adequados
sobre os efeitos negativos potenciais dos 
OGM sobre os ecossistemas ou a saúde 
pública num Estado-Membro; a 
invasividade ou a persistência de culturas 
geneticamente modificadas; motivos 
relacionados com alterações nas práticas 
agrícolas ligadas ao cultivo de OGM que 
tenham efeitos negativos sobre a saúde e o 
ambiente; motivos que justifiquem a 
manutenção e o desenvolvimento de 
práticas agrícolas que combinem da 
melhor forma a produção e a 
sustentabilidade dos ecossistemas, ou a 
existência de práticas alternativas ao 
cultivo de OGM e cujos desempenhos 
técnicos, económicos e ambientais sejam 
superiores. Essas medidas devem, além 
disso, estar em conformidade com as 
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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.

Or. en

Justificação

A fim de poderem invocar motivos juridicamente consistentes, os Estados-Membros devem ter 
o direito de justificar a proibição ou limitação do cultivo de OGM com base nos efeitos 
potenciais sobre a saúde ou o ambiente que possam resultar da libertação deliberada ou da 
colocação no mercado de OGM.

Alteração 39
Dan Jørgensen

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 UE 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 

(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. Estas 
medidas podem basear-se em motivos 
relacionados com os efeitos sobre a saúde 
ou o ambiente que possam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM, e que complementem 
os efeitos examinados durante o processo 
de avaliação dos riscos realizado nos 
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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.

termos da parte C da Directiva 
2001/18/CE ou que não foram abordados 
ou devidamente tratados no âmbito dessa 
avaliação. As medidas nacionais podem 
basear-se, nomeadamente, nos seguintes 
motivos: a ausência ou insuficiência de 
dados sobre os efeitos negativos potenciais
dos OGM sobre a saúde pública ou o 
ambiente num Estado-Membro, ou a 
persistência de incerteza científica no que 
se refere aos possíveis efeitos sobre a 
saúde ou o ambiente examinados durante 
o processo de avaliação dos riscos
realizado nos termos da parte C da 
Directiva 2001/18/CE; a prevenção dos 
efeitos negativos sobre a saúde ou o 
ambiente das práticas agrícolas ligadas ao 
cultivo de OGM; a protecção de práticas 
agrícolas ecologicamente sustentáveis que 
aumentam a fertilidade dos solos e a 
biodiversidade. As medidas nacionais 
podem basear-se igualmente noutros 
factores legítimos que possam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM. 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.

Or. en

Justificação

A fim de conferir às medidas nacionais a consistência jurídica necessária, os Estados-
Membros devem ser autorizados a adoptar medidas nacionais com base em motivos 
relacionados com a saúde, o ambiente ou outros factores legítimos que decorram da 
libertação deliberada no ambiente de OGM.
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Alteração 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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 UE 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 OGM, 
caso a caso, na totalidade ou em parte do 
seu território, com base em motivos de 
interesse público cientificamente 
fundamentados e diferentes dos já 
avaliados ao abrigo do conjunto 
harmonizado de regras da União que 
prevêem já procedimentos para ter em 
conta os riscos que um OGM para cultivo 
pode colocar à saúde e ao ambiente. 
Deverá ser realizado uma avaliação de 
impacto prévia que vise demonstrar a 
necessidade e proporcionalidade dessas 
medidas. Estes motivos devem depender 
de factores ligados à gestão dos riscos ou 
a outras políticas nacionais. Essas 
medidas devem 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. Além disso, essas medidas 
devem ser conformes com o princípio de 
proporcionalidade e devem, por outro 
lado, respeitar a liberdade de escolha dos 
agricultores e dos consumidores. Para 
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atingir este objectivo, é conveniente 
limitar a três anos a duração das medidas 
adoptadas pelos Estados-Membros e 
condicionar a sua renovação à realização 
de uma nova avaliação de impacto que 
demonstre a necessidade e 
proporcionalidade dessas medidas. A 
Comissão avaliará a necessidade do 
estabelecimento de limiares para a 
rotulagem de vestígios de OGM em 
sementes convencionais ao nível mais 
baixo que seja praticável, proporcionado e 
funcional para todos os operadores 
económicos.

Or. fr

Justificação

A escolha da proibição a nível nacional deve basear-se noutros domínios de avaliação para 
além dos que incumbem à AESA. O caso contrário teria como resultado pôr pura e 
simplesmente em causa o mercado único ao permitir diferentes interpretações nacionais de 
uma mesma autorização validada a nível comunitário; seria de recear um aumento das 
queixas perante a OMC. Além disso, a fixação de limiares de tolerância afigura-se uma 
medida incontornável para assegurar a protecção dos interesses económicos de todos e, deste 
modo, respeitar o princípio da liberdade de escolha.

Alteração 41
Kriton Arsenis

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 

(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 
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motivos de interesse público diferentes dos 
já abordados por esse conjunto 
harmonizado de regras da UE 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.

motivos de interesse público diferentes dos 
já abordados por esse conjunto 
harmonizado de regras da UE 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.

Or. en

Alteração 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O cultivo está estreitamente ligado à 
utilização dos solos e à protecção da 
fauna e da flora, para os quais os 
Estados-Membros mantêm importantes 
competências; tendo em conta que os 
territórios nacionais se caracterizam por 
uma ampla diversidade de ecossistemas e 
que quaisquer impactos nesses 
ecossistemas podem igualmente ter 
implicações para a saúde, os Estados-
Membros devem ter o direito de limitarem 
ou proibirem o cultivo de OGM no seu
território por motivos relacionados com os 
efeitos sobre a saúde ou o ambiente ou 
outros factores legítimos que 
complementem os examinados durante o 
processo de avaliação dos riscos realizado 
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nos termos da parte C da Directiva 
2001/18/CE ou que não foram abordados 
ou suficientemente tratados no âmbito 
dessa avaliação.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de basear eventuais proibições nacionais de 
OGM em preocupações de carácter sanitário ou ambiental.

Alteração 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As proibições ou limitações do 
cultivo de determinados OGM pelos 
Estados-Membros não devem de forma
alguma impedir ou limitar a utilização de 
OGM autorizados por outros Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Desde o início da agricultura na
Europa não existiu uma única espécie 
agrícola que invadisse ou provocasse 
danos ambientais à ecologia e seus 
sistemas, com excepção dos danos 
causados pela utilização do solo para fins 
agrícolas.
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Or. es

Alteração 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-B) As novas técnicas de análise da 
avaliação dos riscos genéticos excluíram a 
transferência horizontal de genes de 
plantas ou animais para os consumidores, 
estando assim cientificamente provado 
que as espécies agrícolas não são 
susceptíveis de invasão genética o que 
garante, por conseguinte, a segurança 
alimentar. A explicação científica desses
resultados reside no facto de que todos os 
aparelhos digestivos existentes estão 
concebidos precisamente para 
transformar os biopolímeros (gorduras, 
proteínas, ácidos nucleicos e glícidos) em
monómeros (ácidos gordos, aminoácidos, 
nucleotídeos e açúcares, respectivamente) 
que são utilizados pelos organismos.

Or. es

Alteração 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Com base no princípio da 
subsidiariedade, o objectivo do presente 
regulamento não é a harmonização das 
condições de cultivo nos Estados-
Membros, mas a concessão de liberdade 
aos Estados-Membros para limitarem ou 
proibirem a cultura de OGM no seu 
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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.

território por motivos relacionados com os 
efeitos sobre a saúde ou o ambiente que 
possam resultar da libertação deliberada 
ou da colocação no mercado de OGM ou 
outros factores legítimos. 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.

Or. en
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Alteração 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Com base no princípio da 
subsidiariedade, o objectivo do presente 
regulamento não é a harmonização das 
condições de cultivo nos Estados-
Membros, mas a concessão de liberdade 
aos Estados-Membros para limitarem ou 
proibirem a cultura de OGM no seu 
território por motivos relacionados com os 
efeitos sobre a saúde ou o ambiente ou 
outros factores legítimos que possam 
resultar da libertação deliberada ou da 
colocação no mercado de OGM e que
complementem os examinados durante o 
processo de avaliação dos riscos realizado 
nos termos da parte C da presente 
directiva ou que não foram abordados ou 
suficientemente tratados no âmbito dessa 
avaliação. 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 
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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.

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.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de basear eventuais proibições nacionais de 
OGM em preocupações de carácter sanitário ou ambiental.

Alteração 48
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Com base no princípio da 
subsidiariedade, o objectivo do presente 
regulamento não é a harmonização das 
condições de cultivo nos Estados-
Membros, mas a concessão de liberdade 
aos Estados-Membros para limitarem ou
proibirem a cultura de OGM no seu 
território por razões ambientais ou outros 
factores legítimos que possam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM se esses factores não 
tiverem sido abordados no âmbito do 
procedimento harmonizado previsto na 
parte C da Directiva 2001/18/CE ou se 
não tiverem sido suficientemente tratados 
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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.

por ela. 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.

Or. en

Alteração 49
Justas Vincas Paleckis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9 
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Texto da Comissão Alteração

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

(9) Com base no princípio da 
subsidiariedade, o objectivo do presente 
regulamento não é a harmonização das 
condições de cultivo nos Estados-
Membros, mas a concessão de liberdade 
aos Estados-Membros para limitarem ou
proibirem a cultura de OGM no seu 
território com base ou impacto ambiental 
ou noutros factores legítimos que não 
tenham sido abordados no âmbito do 
procedimento harmonizado previsto na 
parte C da Directiva 2001/18/CE. 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, 
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para efeitos de informação.

Or. en

Alteração 50
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Com base no princípio da 
subsidiariedade, o objectivo do presente 
regulamento não é a harmonização das 
condições de cultivo nos Estados-
Membros, mas a concessão de liberdade 
aos Estados-Membros para invocar 
motivos complementares ou diferentes dos
da avaliação científica dos riscos para a 
saúde e o ambiente, para proibirem a 
cultura de OGM no seu território, ou que 
não tenham sido devidamente abordados 
na avaliação dos riscos. 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 
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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.

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.

Or. en

Justificação

Complemento da alteração 6 da relatora.

Alteração 51
Rovana Plumb

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

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

(9) Com base no princípio da 
subsidiariedade, o objectivo do presente 
regulamento não é a harmonização das 
condições de cultivo nos Estados-
Membros, mas a concessão de liberdade 
aos Estados-Membros para invocar 
motivos complementares ou diferentes dos
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 
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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.

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.

Or. ro

Alteração 52
Julie Girling

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) Com base no princípio da 
subsidiariedade, o objectivo do presente 
regulamento não é a harmonização das 
condições de cultivo nos Estados-
Membros, mas a concessão de liberdade
aos Estados-Membros para invocar outros 

(9) Com base no princípio da 
subsidiariedade, o objectivo do presente 
regulamento não é a harmonização das 
condições de cultivo nos Estados-
Membros, mas a concessão de 
flexibilidade aos Estados-Membros para 
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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.

invocar outros motivos, além da avaliação 
científica dos riscos para a saúde e o 
ambiente, para limitarem ou proibirem a 
cultura de OGM no seu território, de modo 
a facilitar o processo de tomada de 
decisão no que respeita à questão dos 
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 
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.

Or. en
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Alteração 53
Justas Vincas Paleckis

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

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As preocupações relativas à saúde 
expressas pelos Estados-Membros devem 
ser tidas em conta, na íntegra e 
imediatamente pela AESA e a Comissão 
no âmbito da legislação em vigor.

Or. en

Alteração 54
Justas Vincas Paleckis

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

Texto da Comissão Alteração

(9-B) As proibições ou limitações do 
cultivo de OGM pelos Estados-Membros 
não devem entravar a investigação no 
domínio das biotecnologias, desde que 
sejam aplicadas todas as medidas de 
segurança durante essas actividades.

Or. en

Alteração 55
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo) 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 22
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Texto da Comissão Alteração

A Directiva 2001/18/CE é alterada do 
seguinte modo:
(-1) O artigo 22.° passa a ter a seguinte 
redacção:
"Artigo 22.°
Livre circulação
Sem prejuízo do artigo 23.° ou do artigo 
26.°-B, os Estados-Membros não podem 
proibir, restringir ou impedir a 
colocação no mercado de produtos que 
contenham ou sejam constituídos por 
OGM que sejam conformes aos 
requisitos da presente directiva."

Or. en

Justificação

O artigo 22.° não exclui a possibilidade de os Estados-Membros adoptarem regras em 
matéria de proibição ou limitação do cultivo de OGM no seu território em conformidade com 
o novo artigo 26.°-B.

Alteração 56
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1-A (novo) 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 25 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Directiva 2001/18/CE é alterada do 
seguinte modo:
(-1-A) No artigo 25.º, é aditado o seguinte 
número:
“4-A. Sem prejuízo injustificado da 
protecção dos direitos de propriedade 
intelectual, o acesso ao material 



AM\861210PT.doc 45/80 PE460.799v02-00

PT

necessário à investigação independente 
sobre os riscos potenciais dos OGM, como 
as sementes, não pode ser restringido ou 
impedido."

Or. en

Justificação

Segundo as conclusões do Conselho “Ambiente” de Dezembro de2008, "os investigadores 
independentes deverão ter acesso a todo o material pertinente, no respeito dos direitos de 
propriedade intelectual. Actualmente, é por vezes impossível aos investigadores 
independentes efectuarem trabalhos de investigação sobre uma variedade de OGM, pois o 
acesso ao material geneticamente modificado é limitado e os agricultores não têm o direito 
de transmitir material geneticamente modificado para fins de investigação. A fim de que os 
Estados-Membros possam estudar a compatibilidade de uma variedade de OGM com um 
determinado meio receptor, o acesso ao material geneticamente modificado não deve ser 
limitado.

Alteração 57
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

A Directiva 2001/18/CE é alterada do 
seguinte modo:
(-1-B) O n.° 1 do artigo 26.°-A 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, no seu território e no 
território de outros Estados-Membros.”

Or. en
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Justificação

Baseada na alteração 7 da relatora. O cultivo eventual de OGM não deveria implicar custos 
suplementares para os agricultores ligados à agricultura convencional ou biológica. Por 
conseguinte, é conveniente tornar obrigatória a adopção, pelos Estados-Membros, de 
medidas destinadas a evitar a presença de OGM noutros produtos, medidas que, de momento, 
são facultativas, segundo a formulação actual do artigo 26.°-A. Estas medidas devem 
garantir igualmente que as contaminações nos Estados-Membros vizinhos sejam evitadas, em 
particular nas regiões fronteiriças.

Alteração 58
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

A Directiva 2001/18/CE é alterada do 
seguinte modo:
"-1. O n.° 1 do artigo 26.°-A 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, no seu território e no 
território de outros Estados-Membros.”

Or. en

Justificação

Importa que os Estados-Membros sejam obrigados a aplicar medidas destinadas a evitar a 
contaminação por OGM, em particular nas fronteiras de dois Estados-Membros.

Alteração 59
Daciana Octavia Sârbu

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

A Directiva 2001/18/CE é alterada do 
seguinte modo:
(-1) O n.° 1 do artigo 26.°-A 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, a nível nacional e além 
fronteiras.”

Or. en

Alteração 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

A Directiva 2001/18/CE é alterada do 
seguinte modo:
(-1) O n.° 1 do artigo 26.°-A 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, a nível nacional e além 
fronteiras.”

Or. en

Justificação

Anti-contamination measures must be mandatory for Member States in order to avoid 
economic costs for GM-free farmers and food producers due to GM contamination occurring 
within and across national borders. Currently, anti-contamination measures under Art. 26a of 
Directive 2001/18/EC are only voluntary which leads to a situation in which Member States 
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can leave their farmers and producers unprotected from GM contamination.

Alteração 61
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto da Comissão Alteração

A Directiva 2001/18/CE é alterada do 
seguinte modo:
(-1) O n.° 1 do artigo 26.°-A 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.”

Or. en

Justificação

In order to avoid contamination of conventional crops with GMO it is essential to oblige 
Member States to take the necessary measures. In order to ensure coexistence of GM and 
conventional crops EU minimum buffer zones are needed. Therefore, the Commission is 
requested to put forward a proposal to avoid the unintended contamination on Member States 
territory or on the territory of neighbouring Member States.

Alteração 62
Dagmar Roth-Behrendt

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

Texto da Comissão Alteração

A Directiva 2001/18/CE é alterada do 
seguinte modo:
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(2-A) O n.° 2 do artigo 26.°-A passa a ter 
a seguinte redacção: 
“2. A Comissão deve apresentar uma 
proposta que vise estabelecer zonas
tampão mínimas entre os campos 
geneticamente modificados e os campos 
convencionais (sem OGM) a fim de evitar 
qualquer contaminação acidental por 
OGM no território dos Estados-Membros 
ou no dos Estados-Membros vizinhos."

Or. en

Justificação

In order to avoid contamination of conventional crops with GMO it is essential to oblige 
Member States to take the necessary measures. In order to ensure coexistence of GM and 
conventional crops EU minimum buffer zones are needed. Therefore, the Commission is 
requested to put forward a proposal to avoid the unintended contamination on Member States 
territory or on the territory of neighbouring Member States.

Alteração 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – parte introdutória 

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,
numa base casuística, medidas de 
limitação ou proibição do cultivo de 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:
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Or. en

Alteração 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – parte introdutória 

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, caso a 
caso, do cultivo de 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:

Or. fr

Justificação

As medidas restritivas nacionais devem ser específicas das culturas, dado que os OGM 
podem acarretar ameaças e benefícios distintos consoante as regiões, e porque a polinização 
não é idêntica em todas as culturas.

Alteração 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – parte introdutória 
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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 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, numa base casuística na 
totalidade ou em parte do seu território, na 
condição de:

Or. en

Alteração 66
Renate Sommer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – parte introdutória 

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 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, em partes do seu território, na 
condição de:

Or. en
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Alteração 67
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a) – parte introdutória

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 se basearem:

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 8 da relatora. Não é apropriado excluir os motivos relacionados com a 
saúde e o ambiente para justificar as restrições de culturas.

Alteração 68
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea A) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) em motivos relacionados com os efeitos 
sobre a saúde e o ambiente que possam 
resultar da libertação deliberada ou da 
colocação no mercado de OGM e que
complementem os efeitos sobre a saúde e 
o ambiente examinados durante o 
processo de avaliação dos riscos realizado 
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nos termos da parte C da presente 
directiva ou que não foram 
suficientemente tratados no âmbito dessa 
avaliação; ou

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 8 da relatora. A avaliação harmonizada dos riscos pode não abranger 
todos os eventuais efeitos do cultivo de OGM nas diferentes regiões e ecossistemas. Os 
Estados-Membros podem estar melhor equipados para examinar e apreciar os efeitos dos 
OGM sobre os diferentes ecossistemas.

Alteração 69
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) na persistência de incerteza científica 
no que se refere aos efeitos sobre a saúde 
e o ambiente examinados durante o 
processo de avaliação dos riscos realizado 
nos termos da parte C da presente 
directiva; ou

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 8 apresentada pela relatora. Em caso de incerteza científica
persistente relativamente a certos riscos, os Estados-Membros devem ser autorizados a 
limitar ou proibir o cultivo de OGM no seu território.
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Alteração 70
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) na ausência de dados sobre os efeitos 
negativos potenciais da libertação de
OGM no território, na biodiversidade ou 
na população do Estado-Membro; ou

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 8 da relatora.

Alteração 71
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv) em motivos relacionados com a 
prevenção do surgimento de resistência 
aos pesticidas nas plantas e animais 
nocivos; ou

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 5 da relatora. It is scientifically acknowledged that the cultivation of 
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herbicide-tolerant GM crops promotes weed resistances. Evidence from the US shows that 
weeds which have become resistant to certain pesticides infest millions of hectares of 
farmland. It is therefore appropriate to allow Member States the restriction or prohibition of 
the cultivation of GMOs for such reasons.

Alteração 72
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea v) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v) em motivos relacionados com a
invasividade ou a persistência da 
variedade geneticamente modificada ou 
com a possibilidade de cruzamento com 
plantas domésticas cultivadas ou 
selvagens; ou

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 5 da relatora. There must be the possibility for Member States to 
restrict or prohibit the cultivation of plants which are highly problematic in terms of 
invasiveness, persistence, or possible interbreeding with domestic plants (such as rapeseed).

Alteração 73
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea vi) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vi) em motivos relacionados com a 
prevenção dos efeitos negativos sobre a 
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saúde e o ambiente das práticas agrícolas 
não sustentáveis; ou

Or. en

Justificação

Evidence has shown that GMO cultivation is linked to certain highly intensive farming 
practices, which may lead to the increase of pesticide use, biodiversity loss, and soil 
degradation. It is therefore appropriate to add grounds relating to unsustainable farming 
practices to the list.

Alteração 74
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea vii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

vii) em motivos relacionados com a 
protecção e a manutenção de práticas 
agrícolas que preservem a 
sustentabilidade dos ecossistemas, a 
manutenção de certos habitats e 
ecossistemas, ou certos tipos de 
características naturais e paisagísticas; ou 

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 8 da relatora, e contempla as propostas dos serviços da Comissão.

Alteração 75
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
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Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea viii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

viii) outros motivos que podem incluir, 
nomeadamente, alterações nas práticas 
agrícolas, na afectação dos solos, no 
ordenamento do território, impactos 
socioeconómicos ou outros factores 
legítimos;

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 8 da relatora.

Alteração 76
Justas Vincas Paleckis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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 se basearem:

i) em motivos ligados a efeitos ambientais
que poderiam resultar da libertação 
deliberada ou da colocação no mercado de 
OGM, complementares dos efeitos 
ambientais examinados aquando da 
avaliação dos efeitos negativos sobre o 
ambiente efectuada nos termos da parte C 
da presente directiva;

ii) na ausência de dados adequados ou na 
existência de dados altamente 
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contraditórios sobre os efeitos negativos 
potenciais da libertação de OGM no 
ambiente de um Estado-Membro, 
incluindo na biodiversidade; ou
iii) outros motivos que podem incluir, 
nomeadamente, alterações nas práticas 
agrícolas, na afectação dos solos, no 
ordenamento do território, impactos 
socioeconómicos ou outros factores 
legítimos;

Or. en

Alteração 77
Oreste Rossi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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 se basearem:

i) em motivos ligados a efeitos ambientais
que poderiam resultar da libertação 
deliberada ou da colocação no mercado de 
OGM, complementares dos efeitos 
ambientais examinados aquando da 
avaliação dos efeitos negativos sobre o 
ambiente efectuada nos termos da parte C 
da presente directiva;

ii) na ausência ou insuficiência de dados 
sobre os efeitos negativos potenciais da 
libertação de OGM no território ou na 
biodiversidade do Estado-Membro; ou
iii) noutros motivos que podem incluir, 
nomeadamente, alterações nas práticas 
agrícolas, na afectação dos solos, no 
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ordenamento do território, necessidade de 
assegurar a pureza das sementes, 
impactos socioeconómicos ou outros 
factores legítimos;

Or. fr

Justificação

Baseada na alteração 8 da relatora. É fundamental preservar as sementes de toda e qualquer 
contaminação por OGM, no entanto os Estados-Membros poderiam legitimamente reportar-
se à necessidade de assegurar a pureza das sementes no caso de certas medidas eventuais, 
pelo menos em certas zonas.

Alteração 78
Kriton Arsenis
Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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 se basearem:

i) em motivos ligados a efeitos ambientais
que poderiam resultar da libertação 
deliberada ou da colocação no mercado de 
OGM, complementares dos efeitos 
ambientais examinados aquando da 
avaliação dos efeitos negativos sobre o 
ambiente efectuada nos termos da parte C 
da presente directiva;

ii) na ausência ou insuficiência de dados 
sobre os efeitos negativos potenciais da 
libertação de OGM no território ou na 
biodiversidade do Estado-Membro; ou
iii) noutros motivos que podem incluir, 
nomeadamente, alterações nas práticas 
agrícolas, na afectação dos solos, no 
ordenamento do território, impactos 
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socioeconómicos ou outros factores 
legítimos;

Or. en

Alteração 79
Dan Jørgensen
Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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 se basearem em motivos
relacionados com os efeitos sobre a saúde 
humana ou o ambiente que poderiam 
resultar da libertação deliberada ou da 
colocação no mercado de OGM e que
complementem os efeitos examinados 
durante o processo de avaliação dos riscos
realizado nos termos da parte C da 
presente directiva ou que não foram 
abordados ou suficientemente tratados no 
âmbito dessa avaliação. As medidas 
nacionais podem basear-se, 
nomeadamente, nos seguintes motivos:
i) a ausência ou insuficiência de dados 
sobre os efeitos negativos potenciais da 
libertação de OGM sobre a saúde pública 
ou o ambiente num Estado-Membro, ou a 
persistência de incerteza científica no que 
se refere aos efeitos sobre a saúde ou o 
ambiente examinados durante a avaliação 
dos riscos efectuada nos termos da parte 
C da presente directiva;
ii) a prevenção dos efeitos negativos sobre 
a saúde ou o ambiente das práticas 
agrícolas ligadas ao cultivo de OGM;
iii) a protecção de práticas agrícolas 
ecologicamente sustentáveis que 
aumentam a fertilidade dos solos e a 
biodiversidade.
As medidas nacionais podem basear-se
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igualmente noutros factores legítimos que 
possam resultar da libertação deliberada 
ou da colocação no mercado de OGM;

Or. en

Justificação

Member States shall be allowed to adopt national measures on grounds related to 
environmental, health or other legitimate factors related to the deliberate release of GMOs 
into the environment in order to give the national measures legal solidity.

Alteração 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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 se basearem em motivos
relacionados com os efeitos sobre o 
ambiente que poderiam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM e que complementem os 
efeitos examinados durante a avaliação 
dos riscos efectuada nos termos da parte 
C da presente directiva, ou incluam outros 
factores legítimos como:
i) a ausência de dados adequados sobre os 
efeitos negativos potenciais dos OGM
sobre os ecossistemas ou a saúde pública 
num Estado-Membro;
ii) a invasividade e a persistência dos 
OGM;
iii) motivos relacionados com alterações 
das práticas agrícolas ligadas ao cultivo 
de OGM que tenham efeitos negativos 
sobre a saúde ou o ambiente;
iv) motivos que justifiquem a manutenção 
e o desenvolvimento de práticas agrícolas 
que combinem da melhor forma a 
produção e a sustentabilidade dos 
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ecossistemas, ou a existência de práticas 
alternativas ao cultivo de OGM e cujos
desempenhos técnicos, económicos e 
ambientais sejam superiores;

Or. en

Justificação

A fim de poderem invocar motivos juridicamente consistentes, os Estados-Membros devem ter 
o direito de justificar a proibição ou limitação do cultivo de OGM com base nos efeitos 
potenciais sobre a saúde ou o ambiente que possam resultar da libertação deliberada ou da 
colocação no mercado de OGM. Particularly scientific uncertainties as well as the 
invasiveness and persistence of GM crops that dominate natural habitats, threaten 
biodiversity and cannot be recalled from the environment must be allowed as grounds for 
national measures.

Alteração 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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 se basearem em motivos
relacionados com os efeitos sobre a saúde 
humana ou o ambiente que poderiam 
resultar da libertação deliberada ou da 
colocação no mercado de OGM, ou 
noutros factores legítimos. As medidas 
nacionais podem basear-se, 
nomeadamente, nos seguintes motivos:
- a prevenção do surgimento de 
resistência aos pesticidas nas plantas e 
animais nocivos decido à libertação 
deliberada de OGM;
- a protecção dos agricultores contra a 
dependência acrescida em relação às 
empresas que são titulares das patentes 
sobre as sementes geneticamente 
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modificadas e os herbicidas 
correspondentes;
- a prevenção de alterações nas práticas 
agrícolas causadas pela libertação 
deliberada de OGM que tenham efeitos 
negativos sobre o ambiente, a saúde ou as 
práticas agrícolas existentes que sejam
ecologicamente mais sustentáveis;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de basear eventuais proibições nacionais de 
OGM em preocupações de carácter sanitário ou ambiental.

Alteração 82
Kathleen Van Brempt
Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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 se basearem em motivos 
complementares e/ou 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, nomeadamente;

i) motivos ambientais suplementares que 
não foram objecto de uma avaliação nos 
termos da presente directiva;
ii) motivos que justifiquem a manutenção 
e o desenvolvimento de práticas agrícolas 
que combinem da melhor forma a 
produção e a sustentabilidade dos 
ecossistemas;
iii) motivos relacionados com o 
aparecimento de resistências ou de 
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plantas invasivas;
iv) motivos relacionados com a existência 
de práticas alternativas ao cultivo de 
OGM e cujos desempenhos técnicos, 
económicos e ambientais sejam 
superiores;

Or. en

Alteração 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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 se basearem 
cientificamente em motivos diferentes dos 
abrangidos pela avaliação científica 
efectuada nos termos da parte C da 
Directiva 2001/18/CE dos efeitos 
negativos sobre a saúde humana e o 
ambiente que poderiam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM;

Estas medidas devem ser justificadas 
pelos seguintes motivos, relacionados com 
a política nacional e/ou regional:
i) a protecção da diversidade das culturas;
ii) a impossibilidade de adoptar medidas 
de coexistência devido a condições 
geográficas específicas (por exemplo ilhas 
muito pequenas, zonas de montanha e/ou 
de elevado valor natural, exiguidade do 
território nacional);
iii) a ausência de dados sobre os efeitos 
negativos potenciais da libertação do 
OGM no território ou na biodiversidade 
de uma região;
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Or. fr

Alteração 84
Dagmar Roth-Behrendt
Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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 se basearem em motivos, 
invocados pelos Estados-Membros,
relacionados com os efeitos sobre a saúde 
humana ou o ambiente que poderiam 
resultar da libertação deliberada ou da 
colocação no mercado de OGM, ou outros 
factores legítimos;

Or. en

Justificação

Member States shall be given a legally solid right to restrict or prohibit the cultivation of 
GMOs on their territory. Therefore, they shall be allowed to adopt national measures on 
grounds related to environmental, health or other legitimate aspects related to the deliberate 
release of GMOs, additionally to or independently from the risk assessment process laid down 
in Part C of this Directive. This risk assessment can never be exhaustive as required by Annex 
II of Directive 2001/18/EC.

Alteração 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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 

a) essas medidas se basearem em motivos 
legítimos e necessários do ponto de vista 
do interesse público que sejam 
devidamente justificados, proporcionados, 
não discriminatórios e não estejam 
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mercado de OGM; relacionados com a avaliação dos efeitos 
negativos sobre a saúde humana e o 
ambiente que poderiam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM;

Or. en

Alteração 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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; e

Or. en

Alteração 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 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;

Or. fr
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Justificação

O princípio fundamental da liberdade de escolha dos agricultores e dos consumidores deve 
ser respeitado, a fim de garantir 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 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) essas medidas não provoquem 
distorções de concorrência entre os 
agricultores dos diferentes Estados-
Membros;

Or. fr

Alteração 89
Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) essas medidas garantirem a não 
discriminação dos agricultores que 
pretendam cultivar OGM;

Or. en
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Alteração 90
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) caso essas medidas digam respeito a 
culturas já autorizadas a nível da União, 
os Estados-Membros devem velar por que 
os agricultores que cultivam legalmente
essas espécies não sejam indevidamente 
penalizados. Os Estados-Membros devem 
garantir, em particular, que os 
agricultores disponham de tempo 
suficiente para se adaptar e não sejam 
retroactivamente responsabilizados, pelo 
menos durante dois anos após a adopção 
dessas medidas, por qualquer aspecto que 
decorra da alteração jurídica.

Or. en

Alteração 91
Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) caso essas medidas digam respeito a 
culturas já autorizadas a nível da União, 
os Estados-Membros devem velar por que 
os agricultores que cultivam OGM
disponham de tempo suficiente para se 
adaptar e não sejam retroactivamente 
responsabilizados;

Or. en
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Alteração 92
Justas Vincas Paleckis

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) caso essas medidas digam respeito a 
culturas já autorizadas a nível da União, 
os Estados-Membros devem velar por que 
os agricultores que cultivam legalmente 
essas espécies  disponham de tempo 
suficiente para terminar o período das 
culturas;

Or. en

Alteração 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) essas medidas prosseguirem um 
objectivo que não possa ser realizado pela 
aplicação de medidas relacionadas com a 
coexistência de culturas geneticamente 
modificadas com culturas convencionais e 
biológicas; e

Or. en
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Alteração 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) essas medidas serem adoptadas e 
facultadas a todos os operadores 
envolvidos, incluindo os produtores, com 
uma antecedência mínima de doze meses 
em relação ao início do período 
vegetativo;

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa aumentar a segurança jurídica dos agricultores garantindo que o 
ambiente regulamentar não se altere, em termos globais, numa data demasiado próxima do 
início do período vegetativo. Isto permitirá aos agricultores encomendar as suas sementes e 
preparar os seus campos sem o risco de perda económica na sequência de uma proibição 
imprevista das culturas que pretendem produzir.

Alteração 95
Renate Sommer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B– parágrafo 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) essas medidas serem divulgadas ao 
público com uma antecedência mínima de 
doze meses em relação ao início do 
período vegetativo;

Or. en
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Alteração 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) essas medidas serem adoptadas e 
facultadas a todos os operadores 
envolvidos, incluindo os produtores, com 
uma antecedência mínima de seis meses 
em relação ao início do período 
vegetativo; e

Or. en

Alteração 97
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) essas medidas serem adoptadas e 
facultadas a todos os operadores 
envolvidos, incluindo os produtores, com 
uma antecedência mínima de seis meses 
em relação ao início do período 
vegetativo;

Or. en

Alteração 98
Justas Vincas Paleckis

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1



PE460.799v02-00 72/80 AM\861210PT.doc

PT

Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-B) essas medidas serem adoptadas e 
facultadas a todos os operadores 
envolvidos antes do início do período 
vegetativo; 

Or. en

Alteração 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) terem previamente sido objecto de 
uma avaliação de impacto que demonstre
a sua necessidade e proporcionalidade;

Or. fr

Justificação

Para apoiar a validade jurídica das medidas de restrição ou de proibição do cultivo de OGM 
adoptadas pelos Estados-Membros, deveria ser realizado uma avaliação de impacto prévia a 
fim de demonstrar a necessidade e a proporcionalidade das medidas previstas. Em caso de 
litígio perante a OMC, esta avaliação de impacto facilitaria a defesa da medida adoptada.

Alteração 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

a-A) essas medidas serem precedidas de 
uma avaliação de impacto exaustiva 
realizada pela Comissão que avalie os 
seus efeitos potenciais;

Or. en

Alteração 101
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) essas medidas respeitarem as 
condições e as evoluções agrícolas locais;

Or. en

Alteração 102
Julie Girling

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1  
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea a-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-C) essas medidas respeitarem as 
tradições agrícolas e culturais locais;

Or. en
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Alteração 103
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) essas medidas não impeçam ou 
limitem a utilização de OGM autorizados 
por outros Estados-Membros que não 
pretendem limitar ou proibir o seu 
cultivo;

Or. en

Alteração 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

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

Texto da Comissão Alteração

a-D) essas medidas serem adoptadas por 
uma duração máxima de três anos e 
poderem, se for caso disso, ser renovadas 
após a realização de uma nova avaliação
de impacto que demonstre a sua 
necessidade e proporcionalidade;

Or. fr
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Alteração 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) de estarem em conformidade com os 
tratados.

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

Or. en

Alteração 106
Julie Girling, Catherine Soullie

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) de estarem em conformidade com os 
tratados.

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

Or. en

Alteração 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) de estarem em conformidade com os 
tratados.

b) essas medidas estarem em conformidade 
com os tratados e as obrigações 
internacionais da União.

Or. fr

Alteração 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação à Directiva 98/34/CE, os 
Estados-Membros que tencionem adoptar 
medidas fundamentadas, nos termos do 
presente artigo, terão de as comunicar aos 
restantes Estados-Membros e à Comissão, 
um mês antes da sua adopção, para efeitos 
de informação.

Em conformidade com a Directiva 
98/34/CE, os Estados-Membros que 
tencionem adoptar medidas 
fundamentadas, nos termos do presente 
artigo, terão de as comunicar aos restantes 
Estados-Membros e à Comissão, três
meses antes da sua adopção, para efeitos de 
informação.

Or. en

Alteração 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação à Directiva 98/34/CE, os 
Estados-Membros que tencionem adoptar 

Em conformidade com a Directiva 
98/34/CE, os Estados-Membros que 
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medidas fundamentadas, nos termos do 
presente artigo, terão de as comunicar aos 
restantes Estados-Membros e à Comissão, 
um mês antes da sua adopção, para efeitos 
de informação.

tencionem adoptar medidas 
fundamentadas, nos termos do presente 
artigo, terão de as comunicar aos restantes 
Estados-Membros e à Comissão, três 
meses antes da sua adopção, para efeitos de 
informação.

Or. fr

Justificação

Pour assurer une meilleure coordination des actions prises entre les Etats membres, 
notamment pour les mesures de coexistence, il est important qu’un délai suffisant soit prévu 
pour informer les autres Etats membres, notamment ceux limitrophes d'un Etat ayant pris une 
décision nationale d’interdiction de culture d’un OGM.

Alteração 110
Renate Sommer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação à Directiva 98/34/CE, os 
Estados-Membros que tencionem adoptar 
medidas fundamentadas, nos termos do 
presente artigo, terão de as comunicar aos 
restantes Estados-Membros e à Comissão, 
um mês antes da sua adopção, para efeitos 
de informação.

Em conformidade com a Directiva 
98/34/CE, os Estados-Membros que 
tencionem adoptar medidas 
fundamentadas, nos termos do presente 
artigo, terão de as comunicar aos restantes 
Estados-Membros e à Comissão, dois 
meses antes da sua adopção, para efeitos de 
informação.

Or. en

Alteração 111
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE
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Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação à Directiva 98/34/CE, os 
Estados-Membros que tencionem adoptar 
medidas fundamentadas, nos termos do 
presente artigo, terão de as comunicar aos 
restantes Estados-Membros e à Comissão, 
um mês antes da sua adopção, para efeitos 
de informação.

Em derrogação à Directiva 98/34/CE, os 
Estados-Membros que tencionem adoptar 
medidas nos termos do presente artigo, 
terão de as comunicar aos restantes 
Estados-Membros e à Comissão, um mês 
antes da sua adopção, para efeitos de 
informação.

Or. en

Justificação

A palavra "fundamentadas" não é necessária. É subjectiva e pode desnecessariamente limitar 
as possibilidades dos Estados-Membros.

Alteração 112
Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É inserido o seguinte artigo:
Artigo 26.º B-A
Limiares relativos às sementes
A Comissão avaliará a necessidade do 
estabelecimento de limiares para a 
rotulagem de vestígios de OGM em 
sementes convencionais ao nível mais 
baixo que seja praticável, proporcionado e 
funcional para todos os operadores 
económicos.

Or. en
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Alteração 113
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É inserido o seguinte artigo:
Artigo 26.º-B-A
Limiares relativos às sementes
A Comissão avaliará a necessidade do 
estabelecimento de limiares para a 
rotulagem de vestígios de OGM em 
sementes convencionais ao nível mais 
baixo que seja praticável, proporcionado e 
funcional para todos os operadores 
económicos. Apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
31 Dezembro 2012, acompanhado, se 
necessário, das propostas legislativas 
pertinentes.

Or. en

Alteração 114
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, em nome do Grupo 
Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É inserido o seguinte artigo:
Artigo 26.º-B-A
Exigências em matéria de 
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responsabilidade
Os Estados-Membros devem estabelecer 
um sistema vinculativo geral de 
responsabilidade financeira e garantias 
financeiras, nomeadamente através de 
seguros, que se aplique a todos os 
operadores comerciais e que garanta que 
o poluidor assume financeiramente os 
efeitos ou os danos acidentais que possam 
ocorrer devido à libertação deliberada ou 
da colocação no mercado de OGM."

Or. en

Justificação

If different cultivation rules apply in different Member States, it is even more important that 
each Member State has a strict system in place in order to ensure that the polluter pays for 
unintended effects or damages. So far, conventional or organic farmers are often not 
adequately protected from possible contaminations with GMOs.


