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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Procedimento consultivo
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto.)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2001/18/CE no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros limitarem 
ou proibirem o cultivo de OGM no seu território
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2010)0375),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0178/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 9 de Dezembro 
de 20101,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A7-
0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 114.° [...],

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 192.° [...],

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Or. fr

Justificação

A tomada em consideração, pelos Estados-Membros, de factores ligados à protecção da
fauna e da flora, à afectação dos solos ou ao ordenamento do território, sobre os quais 
mantêm importantes competências, justifica que o presente regulamento tenha por 
fundamento o artigo 192.° do Tratado.

Alteração 2

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 caso a caso 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. fr

Justificação

Dado o carácter prioritário de uma melhor aplicação da Directiva 2001/18, é conveniente 
recordar os termos precisos relativos às exigências legislativas em vigor em matéria de 
avaliação dos riscos ambientais dos OGM.

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Neste sentido, a Comissão deve 
assegurar-se prioritariamente de que os 
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requisitos jurídicas aplicáveis à avaliação 
dos riscos dos OGM, tal como os previstas 
na Directiva 2001/18/CE e, em particular, 
no Anexo II dessa directiva, são 
correctamente aplicados, inclusive pelas 
agências europeias encarregadas da 
referida avaliação, em conformidade com 
as conclusões do Conselho "Ambiente" 
de 4 de Dezembro de 2008. Devem 
aplicar-se todas as recomendações do 
Conselho sobre o processo de avaliação 
pericial e o âmbito da avaliação, a fim de 
garantir a aplicação da Directiva 
2001/18/CE. A aplicação destes requisitos 
jurídicos é necessária para garantir a 
confiança indispensável na avaliação dos 
riscos e nas instituições encarregadas da 
mesma. Em particular, a Comissão deve 
assegurar-se da adopção das novas 
directrizes referentes à avaliação dos 
riscos dos OGM. Essas directrizes não 
devem basear-se principalmente no 
princípio de equivalência substancial nem 
no conceito de avaliação comparativa de 
segurança, mas devem permitir identificar 
claramente os efeitos a longo prazo, 
directos e indirectos, bem como as 
incertezas científicas. A Comissão deve 
assegurar-se igualmente de que os 
processos de avaliação garantem a plena 
participação dos Estados-Membros, dos 
organismos científicos competentes e de 
outras partes interessadas pertinentes e de 
que as mudanças na utilização dos 
herbicidas originadas pelo recurso a 
plantas geneticamente modificadas 
tolerantes aos herbicidas sejam avaliadas, 
tomando em consideração as políticas 
nacionais que visam reduzir a utilização 
dos pesticidas.

Or. fr

Justificação

Este novo considerando retoma as principais recomendações do Conselho que constam das 
Conclusões de 4 de Dezembro de 2008, adoptadas por unanimidade. Essas recomendações 
referem-se à melhor a aplicação da avaliação do risco, como prevista na Directiva 
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2001/18/CE relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente 
modificados. A fim de restabelecer a confiança da opinião pública nos processos de 
avaliação, não será possível permitir que se acredite que é dada maior flexibilidade aos 
Estados-Membros em troca de um enfraquecimento das exigências ligadas à avaliação do 
risco a nível comunitário.

Alteração 4

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 
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. 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. Do mesmo modo, não devem 
prejudicar o cultivo de variedades de 
sementes e de material de propagação de 
plantas não geneticamente modificadas, 
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nas quais se encontrem vestígios acidentais 
ou tecnicamente inevitáveis de OGM 
autorizados.

Or. fr

Justificação

A Comissão justifica o recurso à subsidiariedade e a recomendações sobre a questão da 
"coexistência" pela diversidade das práticas agrícolas entre os Estados-Membros e no seu 
seio. Os ecossistemas e os ambientes receptores são objecto de uma diversidade comparável. 
Por outro lado, o cultivo dos OGM toca em aspectos territoriais sobre os quais os Estados-
Membros conservam importantes competências.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) De acordo com o quadro jurídico para a 
autorização de OGM, o nível de protecção 
da saúde humana/animal e do ambiente 
ambicionado pela UE não pode ser revisto 
por um Estado-Membro, não devendo esta 
situação ser alterada. No entanto, os 
Estados-Membros deverão ter a 
possibilidade de adoptar medidas de 
limitação ou proibição do cultivo de todos 
ou de determinados OGM na totalidade ou 
em parte do seu território, com base em 
motivos de interesse público diferentes dos 
já abordados por esse conjunto 
harmonizado de regras da 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 

(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 EU. 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, 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. Esses 
motivos podem também depender de 
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âmbito da Organização Mundial do 
Comércio. 

factores não directamente ligados à 
avaliação dos riscos, mas sim à gestão dos 
riscos ou a 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, ou o potencial invasivo 
da planta. 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, mudanças 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, bem como com as obrigações 
internacionais da União Europeia, 
designadamente no âmbito da Organização 
Mundial do Comércio.

Or. fr

Justificação

A avaliação do impacto nacional, regional ou local do cultivo de um ou de vários OGM de 
características similares recorre, pelo menos em parte, a dados científicos e refere aspectos 
ambientais que podem - ou não – já ter sido examinados a nível comunitário. A tomada em 
consideração de motivos ambientais é coerente, mas é também a que dá aos Estados-
Membros as garantias jurídicas mais sólidas para a adopção de medidas nacionais.
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Alteração 6

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 
adoptar devem, pois, ser comunicadas, 
juntamente com a sua fundamentação, à 

(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 
motivos 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 
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Comissão e aos restantes Estados-
Membros, um mês antes da sua adopção, 
para efeitos de informação.

Comissão e aos restantes Estados-
Membros, um mês antes da sua adopção, 
para efeitos de informação.

Or. fr

Justificação

A avaliação dos riscos a nível da UE não pode examinar o impacto de um OGM no seio de 
todos os ecossistemas ou ambientes receptores em questão. Por outro lado, aquando da 
avaliação a nível da UE, não são examinados certos aspectos ambientais ou agro-ambientais. 
Consequentemente, é necessário permitir aos Estados-Membros invocarem motivos 
ambientais, sem que esses motivos ponham necessariamente em causa a avaliação efectuada 
a nível da UE, que não poderia ser exaustiva.

Alteração 7

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) No artigo 26.º-A, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Os Estados-Membros tomam todas 
as medidas apropriadas para impedir a 
presença acidental de OGM noutros 
produtos.”

Or. fr

Justificação

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 opcionais, segundo a formulação actual do 
artigo 26.°-A. Deveria ser dada uma particular atenção às eventuais contaminações 
transfronteiras.
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Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

1) É aditado o seguinte artigo:

«Artigo 26.ºB» «Artigo 26.ºB»

Cultivo Cultivo
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 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:

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 negativas para o 
ambiente  efectuada em virtude da parte C 
da presente directiva; ou
ii) na carência ou na insuficiência dos 
dados referentes aos efeitos negativos 
potenciais da libertação do OGM no 
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território ou na biodiversidade do Estado-
Membro; 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;

. e
b) de estarem em conformidade com os 
tratados.

b) de estarem em conformidade com os 
Tratados.

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 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.»

Or. fr

Justificação

A avaliação dos riscos efectuada a nível da UE não poderia ser exaustiva. Por outro lado, a 
carência ou a insuficiência dos dados relativos às incidências negativas potenciais do OGM 
nos ecossistemas ou ambientes receptores nacionais específicos deveria ser uma razão 
suficiente para permitir ao Estado-Membro proibir o cultivo do ou dos OGM em questão. Os 
Estados-Membros deveriam poder invocar igualmente outros factores podendo, ou não, estar 
ligados a incidências ambientais.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
[…] dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. fr
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1 - Contexto

A Directiva 2001/18 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 
(OGM) e o Regulamento (CE) n.° 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
Setembro de 2003, relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente 
modificados definem um quadro extremamente rigoroso que se prevê possa garantir, desde 
que correctamente aplicado, um elevado nível de protecção da vida e da saúde humana, da 
saúde e do bem-estar dos animais, do ambiente e dos interesses dos consumidores, 
assegurando ao mesmo tempo o bom funcionamento do mercado interno.  A Directiva não 
permite a autorização de colocação no mercado de OGM enquanto não for realizada uma 
avaliação específica dos riscos para o ambiente, em conformidade com os princípios 
enunciados no anexo II, com base nas informações fornecidas pelo requerente e especificadas 
no anexo III. O anexo II, que define os princípios aplicáveis à avaliação dos riscos ambientais, 
exige que se tenham em conta os efeitos directos e indirectos, a curto e a logo prazo, bem 
como uma análise dos efeitos cumulados a longo prazo ligados à libertação e à 
comercialização do OGM.  Por "efeitos cumulativos a longo prazo" entendem-se os efeitos 
cumulados de autorizações na saúde humana e no ambiente, incluindo inter alia a flora e a 
fauna, a fertilidade do solo, a degradação dos materiais orgânicos no solo, a cadeia alimentar 
humana ou animal, a diversidade biológica, a saúde dos animais e problemas de resistência 
aos antibióticos.

Nos seus anexos I e II, a Directiva precisa a necessidade de realizar estudos sobre as 
condições da libertação e sobre o meio receptor, incluindo um estudo exaustivo dos meios
receptores no seio dos quais está previsto o cultivo, bem como as informações referentes às 
interacções entre os OGM e o ambiente.

Os anexos III a VII exigem a prestação de informações sobre os planos de vigilância, 
controlo, tratamento dos resíduos e intervenção de urgência, incluindo técnicas de vigilância, 
obstáculos colocados à libertação, tratamento dos resíduos e, sobretudo, planos de intervenção 
de emergência susceptíveis de permitir a aplicação de métodos de descontaminação das zonas 
afectadas, o isolamento de sítios, de protecção da saúde humana e do ambiente em caso de 
surgimento de efeitos indesejáveis.

Por outro lado, a Directiva 2001/18 precisa, no seu artigo 19.°, intitulado «Autorização», que, 
quando um OGM tiver sido objecto de uma autorização de colocação no mercado, pode ser 
utilizado sem qualquer notificação adicional, desde que as condições específicas para a sua  
utilização e os ambientes e/ou zonas geográficas estipulados na mesma autorização forem  
estritamente respeitados.

2 - Objectivos da proposta da Comissão

A presente proposta surge num contexto de oposição persistente da opinião pública europeia à 
propagação de OGM e à sua utilização no domínio da agricultura.  Segundo a última 
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sondagem Eurobarómetro sobre o assunto, publicada em Outubro de 2010, 61% dos Europeus 
consideram que a alimentação OGM lhes causa preocupação e a mesma proporção (61%) está 
em desacordo com a ideia de que se deveria encorajar o desenvolvimento da alimentação 
OGM.  Só 21% estão de acordo (contra 58% em desacordo) com a afirmação de que a 
alimentação OGM é segura para as futuras gerações.  Menos de um quarto dos Europeus 
(23%) está de acordo com a ideia de que a alimentação OGM não é nociva para o ambiente.  
Mais de 53% está em desacordo com essa afirmação (um quarto "não sabe").  Por último, em 
nenhum dos países, uma maioria dos que responderam está de acordo com a afirmação de que 
a cultura dos OGM é boa para a economia nacional.

A falta de confiança da opinião pública europeia nos OGM agrícolas está antes de mais ligada 
à deficiente aplicação da Directiva 2001/18.  Com efeito, os estudos previstos não são 
realizados pelos requerentes, quer se trate de estudos sobre os efeitos a longo prazo, de 
estudos prévios sobre os meios receptores ou da tomada em consideração dos impactos 
socioeconómicos.

As exigências da Directiva em matéria de avaliação dos riscos não são respeitadas e essas 
lacunas na sua aplicação estão na origem da oposição de diversos Estados-Membros ao 
cultivo de OGM nos seus territórios.  É conveniente recordar que o cultivo e a disseminação 
de plantas transgénicas no território é uma questão distinta das da autorização de colocação no 
mercado e do consumo, da liberdade de circulação dos bens e dos produtos, a que o presente 
texto não se refere.

Nas suas Conclusões, adoptadas por unanimidade a 4 de Dezembro de 2008, o Conselho 
pediu o reforço da avaliação ambiental e do dispositivo de vigilância,  observou que o 
mandato conferido à EFSA pela Comissão incluía uma avaliação pormenorizada dos efeitos a 
longo prazo das plantas geneticamente modificadas no ambiente, bem como a extensão da 
avaliação pormenorizada dos riscos.

O Conselho, em conformidade com a legislação, pediu em especial que se tivessem em conta 
os efeitos potenciais das plantas geneticamente modificadas sobre os meios receptores, a 
determinação das regiões geográficas da União Europeia em que as plantas geneticamente 
modificadas podem ser libertadas, a selecção das técnicas apropriadas para avaliar os efeitos 
potenciais a longo prazo, incluindo metodologias experimentais.  O Conselho sublinhou 
igualmente a necessidade de uma definição mais rigorosa dos critérios e das exigências 
requeridos para a avaliação das plantas geneticamente modificadas, com a necessidade de 
assegurar a coerência entre as avaliações dos riscos que apresentam as plantas geneticamente 
modificadas que produzem substâncias activas abrangidas pela Directiva 91/414/CE e as dos 
produtos fitofarmacêuticos correspondentes.

O Conselho exigiu igualmente a necessidade de que os titulares de autorizações realizassem e 
tornassem pública uma vigilância regular e aprofundada para detectar os efeitos 
potencialmente negativos referidos na Directiva.  Deveriam preparar-se as actividades de 
vigilância e os seus resultados deveriam ser transmitidos à Comissão e colocados à disposição 
do público. Ora, até hoje, não foi realizado qualquer estudo de vigilância sério nem aplicados 
os sistemas de controlo.

O Conselho pediu igualmente a apresentação de um relatório específico sobre a aplicação da 
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Directiva, que inclua uma avaliação das implicações socioeconómicas das libertações 
deliberadas e da comercialização dos OGM, até Junho de 2010.888888888

Por último, o Conselho defendeu a melhoria do funcionamento da EFSA. Nesse momento, 
precisou-se que os Estados-Membros poderiam reforçar as oportunidades de que dispõem 
para emitir a sua opinião sobre as informações complementares fornecidas pelo requerente, 
que deveria ser formada uma vasta rede de organizações científicas, que era indispensável 
identificar e debater as potenciais fontes de divergências entre pareceres científicos, que era 
indispensável que os riscos fossem objecto de uma investigação sistemática e independente e 
que os investigadores independentes tivessem acesso a todos os documentos pertinentes. Ora, 
poucos foram os estudos independentes realizados sobre os riscos. Por outro lado, quando se 
revelam flagrantes conflitos de interesses, parece prever-se uma reforma dos procedimentos 
de avaliação da EFSA, o que ainda se realizou.

Por conseguinte, as reticências expressadas por um certo número de Estados-Membros 
parecem plenamente justificadas pelas incoerências e pelas lacunas na aplicação efectiva da 
Directiva 2001/18/CE e, por consequência, do Regulamento n.° 1829/2003.

Importa, pois, antes de mais, entrar numa fase de aplicação efectiva dos textos já existentes 
sobre a avaliação dos riscos.

3 - Elementos jurídicos da proposta

Neste contexto, o projecto de regulamento da Comissão tendente a conferir aos 
Estados-Membros competência quanto à utilização do seu território para cultivos de OGM 
persegue um objectivo desejável. Este deve ser acompanhado pela elaboração de novas linhas 
de orientação sobre a avaliação dos riscos sanitários e ambientais, sendo imperativo que estas 
permitam aplicar efectivamente as regras estabelecidas na Directiva 2001/18 e no seu anexo 
II. Esta proposta deve ser lida igualmente no que respeita ao n.° 1 do artigo 19.° da Directiva, 
que prevê a definição de condições específicas de utilização, para as quais os 
Estados-Membros deveriam mostrar-se mais exigentes.

Em primeiro lugar, a formulação do projecto de regulamento não pode limitar-se a uma 
definição pela negativa dos motivos susceptíveis de ser invocados pelos Estados-Membros. 
Os pareceres dos serviços jurídicos do Conselho e do Parlamento contêm fortes reservas sobre 
a legalidade das medidas nacionais tomadas pelos Estados-Membros com base em motivos 
completamente alheios às considerações ambientais, como a moralidade pública, a ordem 
pública ou a ética. Por outro lado, chegou o momento de reconhecer que a avaliação dos 
riscos ambientais realizada a nível da UE não pode ser exaustiva, dada a diversidade dos 
ecossistemas europeus e a diversidade dos possíveis efeitos directos ou indirectos.

A fim de respeitar o mercado interno e as avaliações da EU, desde que as reformas 
indispensáveis sejam susceptíveis de restaurar a credibilidade do painel OGM da EFSA, os 
motivos invocados pelos Estados-Membros devem ser complementares dos avaliados pela 
EFSA. Todavia, não é uma razão para que as razões invocadas pelos Estados-Membros 
excluam motivos ambientais ou agro-ambientais, em particular locais e/ou regionais, que não 
tenham sido objecto de uma avaliação a nível da UE. As razões invocadas pelos 
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Estados-Membros irão forçosamente apoiar-se, pelo menos em parte, em dados científicos, 
quer se refiram a um impacto ambiental, quer a outro.

A distinção que a Comissão estabelece na sua Exposição de Motivos entre, por um lado, uma 
avaliação "científica" assegurada a nível da UE e, por outro lado, motivos completamente 
desligados do debate científico sobre o impacto ambiental, é simplista e não traduz a 
complexidade da articulação entre a avaliação do risco e a gestão do risco. Essa distinção 
negligencia igualmente o facto de que a carência de tomada em consideração das incertezas 
científicas, prevista, porém, nos textos, é susceptível de comprometer a adopção de decisões 
apropriadas de gestão dos riscos, e mesmo a aplicação do princípio de precaução. Quer se 
trate do impacto da utilização de um herbicida associado a uma planta geneticamente 
modificada tolerante a esse herbicida, do impacto da modificação nas práticas agrícolas na 
sequência da utilização de um OGM ou do risco de aparecimento de resistência à toxina Bt 
em insectos prejudiciais numa determinada região, todos estes aspectos implicam uma 
avaliação de dados científicos, ou da sua insuficiência, ligados ao impacto ambiental.

No que se refere à questão da contaminação da agricultura convencional ou biológica por 
OGM, também chamada "coexistência", a Comissão sempre justificou a sua recusa de legislar 
a nível da UE com a diversidade das práticas agrícolas, dos climas e da geografia entre os 
Estados-Membros e mesmo no interior dos Estados. Segundo a mesma lógica, essa mesma 
diversidade existe para os ecossistemas e os meios receptores e justifica a aplicação da 
subsidiariedade para o cultivo dos OGM.

Por último, a fim de evitar a persistência da actual situação de carência de estudos, exigidos 
embora pelos textos, é conveniente reforçar a competência dos Estados em caso de carência 
dos elementos pertinentes quanto ao impacto no território nacional, regional e/ou local. É 
necessário respeitar os direitos dos Estados-Membros quanto à utilização do seu próprio 
território, matéria do âmbito da subsidiariedade e que não põe de modo algum em causa as 
normas relativas ao mercado interno e à livre circulação dos bens e dos produtos no território 
da União.

O elevado nível de protecção da saúde e do ambiente, visado tanto pela Directiva 2001/18 
como por outros textos comunitários, não pode ser alcançado enquanto os Estados-Membros 
não puderem efectivamente, e tendo em conta as particularidades dos seus territórios, dos seus 
métodos agrícolas e das suas escolhas de ordenamento do espaço, dispor de todos os estudos 
necessários, por um lado, sobre o meio receptor e, por outro lado, sobre as condições dos 
planos de vigilância.

Por último, é mais conveniente que as medidas tomadas pelos Estados-Membros se apliquem 
a um dado OGM ou, se necessário, a um grupo de OGM de características similares do que a 
todos os OGM. Tais medidas deverão ser fundamentadas. Por outro lado, o cultivo eventual 
de OGM não deveria implicar custos suplementares para os agricultores convencionais nem 
para os biológicos. É, pois, conveniente tornar obrigatória para os Estados-Membros a 
adopção de medidas destinadas a evitar a presença de OGM noutros produtos,  devendo ser 
dada particular atenção às eventuais contaminações transfronteiras.


