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Alteração 1
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º e o artigo 
291.º, n.º 3,

Or. en

Justificação

Para melhorar o processo de autorização dos OGM, cumpre alterar o Regulamento 
182/2011, que se baseia no artigo 291.º, n.º 3.

Alteração 2
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Exorta a Comissão, no prazo de seis 
meses a contar da data de adoção da sua 
decisão, a apresentar uma proposta 
legislativa que restrinja ou proíba a 
utilização de alimentos geneticamente
modificados para consumo humano e 
animal a nível da UE ou dos 
Estados-Membros, que seja conforme ao 
Direito da União, às obrigações 
internacionais da União Europeia e que 
contenha disposições racionais e 
exequíveis;

Or. hu
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Alteração 3
Norbert Erdős

Proposta de regulamento
N.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Insta a Comissão a elaborar 
propostas para aumentar a produção 
europeia de alimentos para animais e a, o 
mais rapidamente possível, pôr termo à 
grave falta de autossuficiência em 
alimentos para animais na Europa;  
considera que a Comissão deverá 
apresentar estas propostas, o mais tardar, 
no quadro da revisão intercalar da 
política agrícola comum;

Or. hu

Alteração 4
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Tanto a Diretiva 2001/18/CE como o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
estabelecem um procedimento centralizado 
a nível da União segundo o qual a 
Comissão é habilitada a adotar decisões de 
execução para concessão ou recusa de 
pedidos de autorização de OGM e de 
géneros alimentícios ou alimentos para 
animais GM, com base numa avaliação dos 
riscos potenciais que estes possam 
representar para a saúde humana ou 
animal, ou para o ambiente. O 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
estabelece igualmente que outros fatores 

(2) Tanto a Diretiva 2001/18/CE como o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
estabelecem um procedimento centralizado 
a nível da União segundo o qual a 
Comissão é habilitada a adotar decisões de 
execução para concessão ou recusa de 
pedidos de autorização de OGM e de 
géneros alimentícios ou alimentos para 
animais GM, com base numa avaliação dos 
riscos potenciais que estes possam 
representar para a saúde humana ou 
animal, ou para o ambiente. O 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e o 
Regulamento n.º 178/2002 requerem que
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legítimos podem ser tidos em conta, se for 
caso disso.

a Comissão tenha em conta outros fatores 
legítimos aquando da apresentação de um 
projeto de decisão.

Or. en

Alteração 5
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A utilização da engenharia genética nos 
vegetais e nos géneros alimentícios e 
alimentos para animais é uma questão que 
divide a opinião pública nos
Estados-Membros, o que se reflete no 
processo de tomada de decisões 
conducentes à autorização de OGM e de 
géneros alimentícios e alimentos para 
animais GM. Desde a data de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, os 
resultados da votação nos comités, na 
Comissão ou no Conselho revelam que 
nunca houve uma maioria qualificada a 
favor ou contra a autorização desses 
produtos. Por conseguinte, as autorizações 
foram adotadas pela Comissão no termo do 
procedimento, em conformidade com a 
legislação aplicável, sem o apoio do 
parecer do comité dos Estados-Membros.

(4) A utilização da engenharia genética nos 
vegetais e nos géneros alimentícios e 
alimentos para animais é uma questão que 
divide a opinião pública nos
Estados-Membros, o que se reflete no 
processo de tomada de decisões 
conducentes à autorização de OGM para 
cultivo e de géneros alimentícios e 
alimentos geneticamente modificados para 
animais. Os resultados da votação nos 
comités, na Comissão ou no Conselho 
revelam que nunca houve uma maioria 
qualificada a favor ou contra a autorização 
desses produtos. Até ao momento, as 
autorizações foram adotadas pela 
Comissão no termo do procedimento, em 
conformidade com a legislação aplicável, 
sem o apoio do parecer do comité dos 
Estados-Membros. No entanto, visto 
tratar-se de um domínio muito sensível 
para os cidadãos europeus, a Comissão 
deve dispor de uma indicação clara sobre 
a forma de atuar em tais casos.  O 
Regulamento (CE) n.º 182/2011 deve, por 
conseguinte, ser alterado em 
conformidade.

Or. en
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Alteração 6
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Quando um OGM ou um género 
alimentício ou alimento para animais GM 
é autorizado em conformidade com a 
Diretiva 2001/18/CE ou com o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, os 
Estados-Membros não podem proibir, 
restringir ou impedir a livre circulação 
desse produto no seu território, exceto em 
conformidade com condições rigorosas 
que são fixadas pelo direito da União — e 
exigir que sejam fornecidas provas da 
existência de um risco grave para a saúde 
ou para o ambiente. Alguns Estados-
Membros recorreram às cláusulas de 
salvaguarda e às medidas de emergência 
previstas, respetivamente, no artigo 23.º 
da Diretiva 2001/18/CE e no artigo 34.º do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. Outros 
Estados-Membros recorreram ao 
procedimento de notificação previsto no 
artigo 114.º, n.os 5 e 6, do TFUE, que 
exige que sejam apresentadas novas 
provas científicas relacionadas com a 
proteção do ambiente ou do meio de 
trabalho. Outros Estados-Membros 
adotaram proibições unilaterais. Algumas 
destas medidas foram postas em causa 
perante os tribunais nacionais ou o 
Tribunal de Justiça.

Suprimido

Or. en

Alteração 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau
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Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Quando um OGM ou um género 
alimentício ou alimento para animais GM é 
autorizado em conformidade com a 
Diretiva 2001/18/CE ou com o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, os 
Estados-Membros não podem proibir, 
restringir ou impedir a livre circulação 
desse produto no seu território, exceto em 
conformidade com condições rigorosas 
que são fixadas pelo direito da União — e 
exigir que sejam fornecidas provas da 
existência de um risco grave para a saúde 
ou para o ambiente. Alguns 
Estados-Membros recorreram às 
cláusulas de salvaguarda e às medidas de 
emergência previstas, respetivamente, no 
artigo 23.º da Diretiva 2001/18/CE e no 
artigo 34.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Outros Estados-Membros 
recorreram ao procedimento de 
notificação previsto no artigo 114.º, n.os 5 
e 6, do TFUE, que exige que sejam 
apresentadas novas provas científicas 
relacionadas com a proteção do ambiente 
ou do meio de trabalho. Outros 
Estados-Membros adotaram proibições 
unilaterais. Algumas destas medidas 
foram postas em causa perante os 
tribunais nacionais ou o Tribunal de 
Justiça.

(5) Quando um OGM ou um género 
alimentício ou alimento para animais GM é 
autorizado em conformidade com a 
Diretiva 2001/18/CE ou com o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, os 
Estados-Membros não podem proibir, 
restringir ou impedir a livre circulação 
desse produto no seu território.

Or. fr

Alteração 8
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Esta situação foi recentemente 
alterada no que diz respeito a OGM para 
cultivo, na sequência da adoção, em 13 de 
março de 2015, da Diretiva (UE) 
n.º 2015/41214, que alterou a Diretiva 
2001/18/CE, a fim de autorizar os 
Estados-Membros a limitar ou proibir o 
cultivo de OGM no seu território. As 
novas disposições destinam-se 
principalmente a capacitar os Estados-
Membros a decidir se pretendem ou não 
permitir o cultivo de OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação 
dos riscos prevista no procedimento de 
autorizações de OGM da União. 
Destinavam-se a permitir uma maior 
previsibilidade para os operadores e a 
limitar o recurso pelos Estados-Membros 
às cláusulas de salvaguarda previstas no 
artigo 23.º da Diretiva 2001/18/CE e no 
artigo 34.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Esperava-se igualmente 
que estas alterações teriam um impacto 
positivo no processo de tomada de 
decisões para autorização de OGM para 
cultivo.

Suprimido

__________________
14 Diretiva (UE) 2015/412 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de março 
de 2015, que altera a Diretiva 2001/18/CE 
no que se refere à possibilidade de os 
Estados-Membros limitarem ou proibirem 
o cultivo de organismos geneticamente 
modificados (OGM) no seu território (JO 
L 68 de 13.3.2015, p. 1).

Or. en

Alteração 9
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As razões para as alterações 
introduzidas na Diretiva 2001/18/CE pela 
Diretiva (UE) n.º 2015/412 no que diz 
respeito a OGM para cultivo são também 
relevantes para outros OGM e géneros 
alimentícios e alimentos para animais GM 
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Com efeito, os resultados 
da votação sobre a decisão de execução 
relativa à autorização de produtos 
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, que não são destinados ao 
cultivo, no âmbito do comité competente, 
ou no Conselho, é sempre «ausência de 
parecer» (sem maioria qualificada a favor 
ou contra a autorização), existindo 
também Estados-Membros em que a 
utilização destes produtos é proibida. 
Tomando esses elementos em 
consideração, é conveniente alterar o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, a fim de 
prever a possibilidade de os Estados-
Membros poderem restringir ou proibir a 
utilização de OGM e de géneros 
alimentícios e alimentos para animais GM 
na totalidade ou em parte do seu 
território, com base em motivos legítimos 
compatíveis com o direito da União —
não relacionados com riscos para a saúde 
humana e animal e para o ambiente, uma 
vez que estes já são avaliados a nível da 
União, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. Esta
possibilidade não se aplica aos OGM para 
cultivo, que já são abrangidos pelas 
alterações introduzidas na Diretiva 
2001/18/CE, pela Diretiva (UE) 
n.º 2015/412.

Suprimido

Or. en
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Alteração 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As razões para as alterações 
introduzidas na Diretiva 2001/18/CE pela 
Diretiva (UE) n.º 2015/412 no que diz 
respeito a OGM para cultivo são também 
relevantes para outros OGM e géneros 
alimentícios e alimentos para animais GM 
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Com efeito, os resultados da 
votação sobre a decisão de execução 
relativa à autorização de produtos 
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, que não são destinados ao 
cultivo, no âmbito do comité competente, 
ou no Conselho, é sempre «ausência de 
parecer» (sem maioria qualificada a favor 
ou contra a autorização), existindo também 
Estados-Membros em que a utilização 
destes produtos é proibida. Tomando esses 
elementos em consideração, é conveniente 
alterar o Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
a fim de prever a possibilidade de os 
Estados-Membros poderem restringir ou 
proibir a utilização de OGM e de géneros 
alimentícios e alimentos para animais GM 
na totalidade ou em parte do seu território, 
com base em motivos legítimos 
compatíveis com o direito da União —
não relacionados com riscos para a saúde 
humana e animal e para o ambiente, uma 
vez que estes já são avaliados a nível da 
União, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. Esta 
possibilidade não se aplica aos OGM para 
cultivo, que já são abrangidos pelas 
alterações introduzidas na Diretiva
2001/18/CE, pela Diretiva (UE) 
n.º 2015/412.

(7) As razões para as alterações 
introduzidas na Diretiva 2001/18/CE pela 
Diretiva (UE) n.º 2015/412 no que diz 
respeito a OGM para cultivo são também 
relevantes para outros OGM e géneros 
alimentícios e alimentos para animais GM 
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Com efeito, os resultados da 
votação sobre a decisão de execução 
relativa à autorização de produtos 
abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, que não são destinados ao 
cultivo, no âmbito do comité competente, 
ou no Conselho, é sempre «ausência de 
parecer» (sem maioria qualificada a favor 
ou contra a autorização), existindo também 
Estados-Membros em que a utilização 
destes produtos é proibida. Tomando esses 
elementos em consideração, é conveniente 
alterar o Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
a fim de prever a possibilidade de os 
Estados-Membros poderem restringir ou 
proibir a utilização de OGM e de géneros 
alimentícios e alimentos para animais GM 
na totalidade ou em parte do seu território,
com base no direito nacional do 
Estado-Membro em causa.

Or. fr
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Alteração 11
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Os Estados-Membros devem, pois, ser 
autorizados a adotar medidas de limitação 
ou de proibição da utilização, na 
totalidade ou em parte do seu território, 
de um OGM ou de um género alimentício 
ou de um alimento para animais GM, ou 
de um grupo de OGM ou de géneros 
alimentícios e de alimentos para animais 
GM, uma vez autorizados, desde que essas 
medidas sejam fundamentadas, com base 
em motivos legítimos, em conformidade 
com a legislação da União, e estejam em 
consonância com os princípios da 
proporcionalidade e da não discriminação 
entre produtos nacionais e não nacionais, 
bem como com o artigo 34.º, o artigo 36.º 
e o artigo 216.º, n.º 2, do TFUE.

Suprimido

Or. en

Alteração 12
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As restrições ou proibições adotadas 
nos termos do presente regulamento 
devem remeter para a utilização e não 
para a liberdade de circulação e 
importação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente 
modificados.

Suprimido
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Or. it

Alteração 13
Tibor Szanyi

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As restrições ou proibições adotadas 
nos termos do presente regulamento 
devem remeter para a utilização e não 
para a liberdade de circulação e 
importação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente 
modificados.

Suprimido

Or. en

Alteração 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As restrições ou proibições adotadas 
nos termos do presente regulamento 
devem remeter para a utilização e não 
para a liberdade de circulação e 
importação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente 
modificados.

Suprimido

Or. fr

Alteração 15
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez
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Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As restrições ou proibições adotadas 
nos termos do presente regulamento 
devem remeter para a utilização e não 
para a liberdade de circulação e 
importação de géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente 
modificados.

Suprimido

Or. en

Alteração 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O nível de proteção da saúde humana 
ou animal e do ambiente alcançado 
através do procedimento de autorização 
previsto pelo Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 requer uma avaliação 
científica uniforme em toda a União e o 
presente regulamento não deverá alterar 
essa situação. Por conseguinte, a fim de 
evitar qualquer interferência com as 
competências concedidas aos avaliadores 
de risco e gestores de risco, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, os 
Estados-Membros não devem ser 
autorizados a utilizar fundamentos que 
estão relacionados com os riscos para a 
saúde e para o ambiente que devem ser 
tratados em conformidade com o 
procedimento já estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, e, em 
especial, os seus artigos 10.º, 22.º e 34.º

Suprimido

Or. fr
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Alteração 17
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O nível de proteção da saúde humana 
ou animal e do ambiente alcançado 
através do procedimento de autorização 
previsto pelo Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 requer uma avaliação 
científica uniforme em toda a União e o 
presente regulamento não deverá alterar 
essa situação. Por conseguinte, a fim de 
evitar qualquer interferência com as 
competências concedidas aos avaliadores 
de risco e gestores de risco, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, os 
Estados-Membros não devem ser 
autorizados a utilizar fundamentos que 
estão relacionados com os riscos para a 
saúde e para o ambiente que devem ser 
tratados em conformidade com o 
procedimento já estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, e, em 
especial, os seus artigos 10.º, 22.º e 34.º

Suprimido

Or. en

Alteração 18
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo do presente 
regulamento deverão ser sujeitas a um 
procedimento de controlo e informação a 
nível da União, tendo em vista o 
funcionamento do mercado interno. 
Tendo em conta o nível de controlo e 
informação previsto no presente 
regulamento, não é necessário prever, 
além disso, a aplicação da Diretiva 
98/34/CE do Parlamento e do Conselho15. 
As alterações ao Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 introduzidas pelo presente 
regulamento preveem que os Estados-
Membros podem limitar ou proibir a 
utilização de OGM ou de géneros 
alimentícios e alimentos para animais GM 
na totalidade ou em parte do seu território 
durante todo o período de vigência da 
autorização, desde que um período de 
reflexão, durante o qual a Comissão e os 
restantes Estados-Membros têm a 
oportunidade de fazer observações sobre 
as medidas propostas, tenha expirado. O 
Estado-Membro em questão deverá, 
portanto, comunicar um projeto dessas 
medidas à Comissão pelo menos 3 meses 
antes da sua adoção a fim de dar 
oportunidade à Comissão e aos demais 
Estados-Membros de fazer observações, 
devendo abster-se de adotar e aplicar 
essas medidas durante esse prazo. No 
termo do período de reflexão estabelecido, 
o Estado-Membro deverá poder adotar as 
medidas tal como inicialmente propostas 
ou alteradas para ter em conta as 
observações da Comissão ou dos Estados-
Membros. Os Estados-Membros devem 
ser autorizados a notificar à Comissão as 
medidas tomadas nos termos do presente 
regulamento, antes que o produto 
abrangido pelas medidas seja autorizado, 
para que a restrição ou a proibição 
comece a produzir efeitos a partir da data 
de entrada em vigor da autorização da
União.

Suprimido
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__________________

15 Diretiva 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 e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da 
informação (JO L 204 de 21.7.1998, 
p. 37).

Or. en

Alteração 19
Aldo Patriciello

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo do presente 
regulamento deverão ser sujeitas a um 
procedimento de controlo e informação a 
nível da União, tendo em vista o 
funcionamento do mercado interno. Tendo 
em conta o nível de controlo e informação 
previsto no presente regulamento, não é 
necessário prever, além disso, a aplicação 
da Diretiva 98/34/CE do Parlamento e do 
Conselho15. As alterações ao Regulamento
(CE) n.º 1829/2003 introduzidas pelo 
presente regulamento preveem que os 
Estados-Membros podem limitar ou proibir 
a utilização de OGM ou de géneros 
alimentícios e alimentos para animais GM 
na totalidade ou em parte do seu território 
durante todo o período de vigência da 
autorização, desde que um período de 
reflexão, durante o qual a Comissão e os 
restantes Estados-Membros têm a 
oportunidade de fazer observações sobre as 
medidas propostas, tenha expirado. O 
Estado-Membro em questão deverá, 
portanto, comunicar um projeto dessas 
medidas à Comissão pelo menos 3 meses 

(11) As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo do presente 
regulamento deverão ser sujeitas a um 
procedimento de controlo e informação a 
nível da União, tendo em vista o 
funcionamento do mercado interno. Tendo 
em conta o nível de controlo e informação 
previsto no presente regulamento, não é 
necessário prever, além disso, a aplicação 
da Diretiva 98/34/CE do Parlamento e do 
Conselho15. As alterações ao Regulamento
(CE) n.º 1829/2003 introduzidas pelo 
presente regulamento preveem que os 
Estados-Membros podem limitar ou proibir 
a utilização de OGM ou de géneros 
alimentícios e alimentos para animais GM 
na totalidade ou em parte do seu território 
durante todo o período de vigência da 
autorização, desde que um período de 
reflexão, durante o qual a Comissão e os 
restantes Estados-Membros têm a 
oportunidade de fazer observações sobre as 
medidas propostas, tenha expirado. O 
Estado-Membro em questão deverá, 
portanto, comunicar um projeto dessas 
medidas à Comissão pelo menos 3 meses 
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antes da sua adoção a fim de dar 
oportunidade à Comissão e aos demais 
Estados-Membros de fazer observações, 
devendo abster-se de adotar e aplicar 
essas medidas durante esse prazo. No 
termo do período de reflexão estabelecido, 
o Estado-Membro deverá poder adotar as 
medidas tal como inicialmente propostas 
ou alteradas para ter em conta as 
observações da Comissão ou dos Estados-
Membros. Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a notificar à Comissão as 
medidas tomadas nos termos do presente 
regulamento, antes que o produto 
abrangido pelas medidas seja autorizado, 
para que a restrição ou a proibição comece 
a produzir efeitos a partir da data de 
entrada em vigor da autorização da União.

antes da sua adoção a fim de dar 
oportunidade à Comissão e aos demais 
Estados-Membros de fazer observações.
No termo do período de reflexão 
estabelecido, o Estado-Membro deverá 
poder adotar as medidas tal como 
inicialmente propostas ou alteradas para ter 
em conta as observações da Comissão ou 
dos Estados-Membros. Os
Estados-Membros devem ser autorizados a 
notificar à Comissão as medidas tomadas 
nos termos do presente regulamento, antes 
que o produto abrangido pelas medidas 
seja autorizado, para que a restrição ou a 
proibição comece a produzir efeitos a partir 
da data de entrada em vigor da autorização 
da União.

__________________ __________________
15Diretiva 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 e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da 
informação (JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

15 Diretiva 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 e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da 
informação (JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

Or. it

Alteração 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No caso em que um produto foi 
legalmente utilizado antes de um Estado-
Membro adotar medidas ao abrigo do 
presente regulamento, deve proporcionar-
se aos operadores tempo suficiente para 
permitir a retirada do produto do 
mercado.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 21
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No caso em que um produto foi 
legalmente utilizado antes de um Estado-
Membro adotar medidas ao abrigo do 
presente regulamento, deve proporcionar-
se aos operadores tempo suficiente para 
permitir a retirada do produto do 
mercado.

Suprimido

Or. en

Alteração 22
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As medidas adotadas nos termos do 
presente regulamento, que limitam ou 
proíbam a utilização de OGM ou de 
géneros alimentícios e alimentos para 
animais GM, não deverão afetar a 
utilização noutros Estados-Membros 
desses produtos, bem como de produtos 
derivados do seu consumo. Além disso, o 
presente regulamento e as medidas 
adotadas a nível nacional para lhe dar 
cumprimento não deverão prejudicar os 
requisitos estabelecidos no direito da 
União no que respeita à presença 

Suprimido
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involuntária e acidental de material GM 
noutros produtos, nem deverão afetar a 
colocação no mercado e a utilização de 
produtos que cumpram esses requisitos.

Or. en

Alteração 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As medidas adotadas nos termos do 
presente regulamento, que limitam ou 
proíbam a utilização de OGM ou de 
géneros alimentícios e alimentos para 
animais GM, não deverão afetar a 
utilização noutros Estados-Membros 
desses produtos, bem como de produtos 
derivados do seu consumo. Além disso, o 
presente regulamento e as medidas 
adotadas a nível nacional para lhe dar 
cumprimento não deverão prejudicar os 
requisitos estabelecidos no direito da União 
no que respeita à presença involuntária e 
acidental de material GM noutros produtos, 
nem deverão afetar a colocação no 
mercado e a utilização de produtos que 
cumpram esses requisitos.

(13) O presente regulamento e as medidas 
adotadas a nível nacional para lhe dar 
cumprimento não deverão prejudicar os 
requisitos estabelecidos no direito da União 
no que respeita à presença involuntária e 
acidental de material GM noutros produtos, 
nem deverão afetar a colocação no 
mercado e a utilização de produtos que 
cumpram esses requisitos.

Or. fr

Alteração 24
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) O Regulamento (CE) nº 1829/2003 
deve ser alterado em conformidade,

Suprimido

Or. en

Alteração 25
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 26
José Bové
em nome do Grupo Verts/ALE
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No Regulamento (CE) n.º 1829/2003, é 
inserido o seguinte artigo:

O Regulamento n.º 182/2011 passa a ter a
seguinte redação:

1. É inserido o seguinte considerando 
11-A:

(11-A) O âmbito de autorizações de OGM, 
quer seja através da Diretiva 2001/18, 
quer do Regulamento n.º 1829/2003, é o 
único domínio em que, frequentemente, 
nem a comissão competente, nem o 
Conselho conseguem emitir parecer 
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(ausência de maioria qualificada a favor 
ou contra a autorização). Visto tratar-se 
de um domínio muito sensível para os 
cidadãos europeus, a Comissão deve 
dispor de uma orientação clara sobre a 
forma de atuar em tais casos. 

(2) O Considerando (14) passa a ter a 
seguinte redação:

(14) Ao debater a adoção de outros 
projetos de atos de execução relativos a 
sectores particularmente sensíveis, como a 
tributação, a saúde dos consumidores, a 
segurança alimentar ou a proteção do 
ambiente, e a fim de encontrar uma 
solução equilibrada, a Comissão evitará, 
na medida do possível, opor-se à posição 
predominante que possa surgir no comité 
de recurso contra a adequação de um ato 
de execução. No que diz respeito ao 
domínio sensível das autorizações de 
OGM, não deve ser adotado qualquer 
projeto de ato de execução para autorizar 
um OGM se houver oposição de uma 
maioria simples dos membros que 
compõem a comissão.

(3) No artigo 6.º, é inserido o n.º 3-A 
seguinte:

(3-A) «Se não for emitido parecer em 
conformidade com o segundo parágrafo 
do n.º 3, e se o projeto de ato de execução 
disser respeito a um pedido de autorização 
de um OGM nos termos da Diretiva 
2001/18 ou do Regulamento n.º 
1829/2003, a Comissão não pode adotar o 
projeto de ato de execução.»

(4) Ao 11.º é aditado o segundo parágrafo 
seguinte:

«Nos casos em que o projeto de ato de 
execução diga respeito a um pedido de 
autorização de um OGM nos termos da 
Diretiva 2001/18 ou do Regulamento n.º 
1829/2003, e se o Parlamento Europeu se 
tiver pronunciado contra a autorização, 
por exemplo, através de uma resolução, a 
Comissão não adota o projeto de ato de 
execução.»
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Or. en

Justificação

Enquanto candidato, o Presidente da Comissão declarou que iria rever as regras de 
autorização de OGM, a fim de melhor ter em conta as opiniões da maioria dos 
Estados-Membros. Na sessão plenária do Parlamento Europeu de julho de 2014, declarou 
que  iria garantir a revisão as regras processuais que regem diversas autorizações relativas 
aos OGM e ainda que não pretendia que a Comissão pudesse tomar uma decisão se a 
maioria dos Estados-Membros não a tivesse encorajado a fazê-lo. A presente alteração 
pretende garantir que essa promessa seja posta em prática, o que não é o caso da proposta 
em apreço.

Alteração 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 1829/2003
Artigo 34-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas que limitem ou proíbam a 
utilização dos produtos referidos no
artigo 3.º, n.º 1, e no artigo 15.º, n.º 1, 
autorizados nos termos do presente 
regulamento, desde que tais medidas 
sejam:

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas que limitem ou proíbam a 
utilização dos produtos referidos no artigo 
3.º, n.º 1, e no artigo 15.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 1829/2003
Artigo 34-A – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Devidamente fundamentadas e 
baseadas em razões imperiosas, em 
conformidade com o direito da União, e 

Suprimido
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que não sejam, em caso algum, 
incompatíveis com a avaliação dos riscos 
realizada em conformidade com o 
presente regulamento;

Or. fr

Alteração 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 1829/2003
Artigo 34-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Proporcionais e não discriminatórias. Suprimido

Or. fr

Alteração 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 1829/2003
Artigo 34-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um Estado-Membro tencionar 
adotar as medidas previstas no n.º 1, deve 
notificar previamente à Comissão um 
projeto dessas medidas, assim como a 
correspondente justificação. A Comissão 
comunica imediatamente aos restantes 
Estados-Membros o projeto de medidas 
propostas e a correspondente justificação. 
O Estado-Membro pode apresentar o 
projeto de medidas e essas informações 
antes de o procedimento de autorização 
previsto nos artigos 7.º e 19.º ter sido 
concluído.

Suprimido
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Durante um período de três meses a partir 
da data de apresentação à Comissão do 
projeto de medidas e informações, em 
conformidade com o disposto no primeiro 
parágrafo:

a) O Estado-Membro em questão abstém-
se de adotar e aplicar essas medidas;

b) A Comissão e os Estados-Membros 
podem apresentar quaisquer observações 
que considerem adequadas ao 
Estado-Membro que apresentou o projeto 
de medidas.

Or. fr

Alteração 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Regulamento (CE) n.º 1829/2003
Artigo 34-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As medidas adotadas em conformidade 
com o n.º 1 do presente artigo devem 
prever um período de tempo razoável 
durante o qual as existências dos produtos 
referidos no artigo 3.º, n.º 1, e no artigo 
15.º, n.º 1, afetados por essas medidas, 
que podiam ser legalmente utilizados 
antes da data de adoção das medidas, 
possam ser escoadas.

Suprimido

Or. fr


