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Alteração 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Citação 1

Posição do Conselho Alteração

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

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 192.º, n.º 1, e
o seu artigo 114.º,

Or. en

Justificação

A referência exclusiva ao artigo 192.º pode dar azo a que Estados-Membros proíbam o 
cultivo de OGM por motivos não relacionados com as preocupações ambientais. Caso a 
dupla base jurídica seja rejeitada, poderá ser preferível manter o artigo 114.º proposto.

Alteração 35
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando -1 (novo)

Posição do Conselho Alteração

(-1) O cultivo e a comercialização de 
organismos geneticamente modificados 
deveriam ser proibidos em todo o 
território da União Europeia.

Or. fr

Alteração 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Posição do Conselho
Considerando 2
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Posição do Conselho Alteração

(2) Ao abrigo desse quadro jurídico, cada 
OGM para cultivo deve ser sujeito a uma 
avaliação de risco antes de ser autorizada a 
sua colocação no mercado da União de 
acordo com o anexo II da Diretiva 
2001/18/CE. O objetivo desse 
procedimento de autorização é garantir um 
elevado nível de proteção da vida e da 
saúde humana, da saúde animal e do bem-
-estar animal, do ambiente e dos interesses 
dos consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno. É necessário atingir e 
manter um nível de proteção da saúde e do 
ambiente elevado e uniforme em todo o 
território da União.

(2) Ao abrigo desse quadro jurídico, cada 
OGM para cultivo deve ser sujeito a uma 
avaliação de risco antes de ser autorizada a 
sua colocação no mercado da União de 
acordo com o anexo II da Diretiva 
2001/18/CE. O objetivo desse 
procedimento de autorização é garantir um 
elevado nível de proteção da vida e da 
saúde humana, da saúde animal e do bem-
estar animal, do ambiente e dos interesses 
dos consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno. Nesse contexto, a 
base jurídica adequada é o artigo 114.º do 
TFUE, que reflete este nível abrangente 
de proteção. Não obstante, é necessário 
atingir e manter um nível elevado e 
uniforme de proteção da saúde, da 
segurança, do ambiente e ainda dos 
consumidores, no conjunto do território da 
União.

Or. en

Justificação

O artigo 114.º do TFUE garante um elevado nível de proteção da saúde, da segurança, do 
ambiente, bem como dos consumidores, concedendo, portanto, uma proteção abrangente. O 
artigo 192.º, n.º 1, do TFUE, concentrando-se exclusivamente nos aspetos ambientais, não é 
uma base jurídica adequada no contexto dos OGM.

Alteração 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

Posição do Conselho
Considerando 2

Posição do Conselho Alteração

(2) Ao abrigo desse quadro jurídico, cada 
OGM para cultivo deve ser sujeito a uma 
avaliação de risco antes de ser autorizada a 

(2) Ao abrigo desse quadro jurídico, cada 
OGM para cultivo deve, antes de ser 
autorizada a sua colocação no mercado da 
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sua colocação no mercado da União de 
acordo com o anexo II da Diretiva 
2001/18/CE. O objetivo desse 
procedimento de autorização é garantir um 
elevado nível de proteção da vida e da 
saúde humana, da saúde animal e do bem-
estar animal, do ambiente e dos interesses 
dos consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno. É necessário atingir e 
manter um nível de proteção da saúde e do 
ambiente elevado e uniforme em todo o 
território da União.

União, ser sujeito a uma avaliação de
risco que tenha em conta, de acordo com o
anexo II da Diretiva 2001/18/CE, os efeitos 
diretos e indiretos, imediatos e diferidos, 
bem como os efeitos acumulados a longo 
prazo dos OGM sobre a saúde humana e 
o ambiente. O objetivo desse procedimento 
de autorização é garantir um elevado nível 
de proteção da vida e da saúde humana, da 
saúde animal e do bem-estar animal, do 
ambiente e dos interesses dos 
consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno. É necessário atingir e 
manter um nível de proteção da saúde e do 
ambiente elevado e uniforme em todo o 
território da União.

Or. fr

Justificação

Em razão da sua especificidade, existem dúvidas quando à inocuidade dos OGM. Para além 
disso, os OGM provocaram um aumento na utilização dos produtos fitossanitários. Cumpre, 
por conseguinte, modificar as modalidades de avaliação utilizadas pela EFSA.

Alteração 38
György Hölvényi, Marijana Petir

Posição do Conselho
Considerando 2

Posição do Conselho Alteração

(2) Ao abrigo desse quadro jurídico, cada 
OGM para cultivo deve ser sujeito a uma 
avaliação de risco antes de ser autorizada a 
sua colocação no mercado da União de 
acordo com o anexo II da Diretiva 
2001/18/CE. O objetivo desse 
procedimento de autorização é garantir um 
elevado nível de proteção da vida e da 
saúde humana, da saúde animal e do bem-
-estar animal, do ambiente e dos interesses 
dos consumidores, assegurando 

(2) Ao abrigo desse quadro jurídico, cada 
OGM para cultivo deve ser sujeito a uma 
avaliação de risco antes de ser autorizada a 
sua colocação no mercado da União, de 
acordo com o anexo II da Diretiva 
2001/18/CE e tendo em conta os efeitos 
diretos e indiretos, imediatos e diferidos, 
bem como os efeitos acumulados a longo 
prazo sobre a saúde humana e o 
ambiente. O objetivo desse procedimento 
de autorização, em conformidade com o 
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simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno. É necessário atingir e 
manter um nível de proteção da saúde e do 
ambiente elevado e uniforme em todo o 
território da União.

princípio da precaução, é garantir um 
elevado nível de proteção da vida e da 
saúde humana, da saúde animal e do bem-
estar animal, do ambiente e dos interesses 
dos consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno. É necessário atingir e 
manter um nível elevado uniforme de 
proteção da saúde e do ambiente no 
conjunto do território da União.

Or. en

Justificação

Pretende-se clarificar os pontos principais da avaliação de risco tal como estabelecido no 
anexo II da Diretiva 2001/18/CE, em conjunto com uma referência ao princípio da 
precaução.

Alteração 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Considerando 2

Posição do Conselho Alteração

(2) Ao abrigo desse quadro jurídico, cada 
OGM para cultivo deve ser sujeito a uma 
avaliação de risco antes de ser autorizada a 
sua colocação no mercado da União de 
acordo com o anexo II da Diretiva 
2001/18/CE. O objetivo desse 
procedimento de autorização é garantir um 
elevado nível de proteção da vida e da 
saúde humana, da saúde animal e do bem-
estar animal, do ambiente e dos interesses 
dos consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno. É necessário atingir e 
manter um nível de proteção da saúde e do 
ambiente elevado e uniforme em todo o 
território da União.

(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, de acordo com o anexo II da 
Diretiva 2001/18/CE, os efeitos diretos e 
indiretos, imediatos e diferidos, bem como 
acumulados a longo prazo, sobre a saúde 
humana, animal e o ambiente. O objetivo 
desse procedimento de autorização é 
garantir um elevado nível de proteção da 
vida e da saúde humana, da saúde animal e 
do bem-estar animal, do ambiente, da 
biodiversidade e dos interesses dos 
consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno. É necessário atingir e 
manter um nível de proteção da saúde e do 
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ambiente elevado e uniforme em todo o 
território da União.

Or. it

Alteração 40
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 2

Posição do Conselho Alteração

(2) Ao abrigo desse quadro jurídico, cada 
OGM para cultivo deve ser sujeito a uma 
avaliação de risco antes de ser autorizada a 
sua colocação no mercado da União de 
acordo com o anexo II da Diretiva 
2001/18/CE. O objetivo desse 
procedimento de autorização é garantir um 
elevado nível de proteção da vida e da 
saúde humana, da saúde animal e do bem-
estar animal, do ambiente e dos interesses 
dos consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno. É necessário atingir e 
manter um nível de proteção da saúde e 
do ambiente elevado e uniforme em todo o 
território da União.

(2) Ao abrigo desse quadro jurídico, cada 
OGM para cultivo deve ser sujeito a uma 
avaliação de risco antes de ser autorizada a 
sua colocação no mercado da União, de 
acordo com o anexo II da Diretiva 
2001/18/CE e tendo em conta os efeitos 
diretos e indiretos, imediatos e diferidos, 
bem como os efeitos acumulados a longo 
prazo sobre a saúde humana e o 
ambiente. Esta avaliação de risco fornece 
aconselhamento científico para informar 
o processo de tomada de decisão e é 
seguida de uma decisão de gestão dos 
riscos que também tem em conta outros 
fatores legítimos pertinentes para o 
assunto em causa. O objetivo desse 
procedimento de autorização é garantir um 
elevado nível de proteção da vida e da 
saúde humana, da saúde animal e do bem-
estar animal, do ambiente e dos interesses 
dos consumidores, assegurando 
simultaneamente o funcionamento eficaz 
do mercado interno.

Or. en

Justificação

A presente alteração completa a alteração n.º 2 do projeto de recomendação. Como a 
diferenciação entre a avaliação e a gestão de riscos é de grande importância no contexto de 
autoexclusão, cabe recordar aqui este princípio, que está previsto tanto na legislação 
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alimentar geral como no Regulamento 1829/2003 relativo a géneros alimentícios e alimentos 
para animais geneticamente modificados.

Alteração 41
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-A) A Comissão e os Estados-Membros 
deverão assegurar prioritariamente a 
aplicação das Conclusões do Conselho 
"Ambiente", de 4 de dezembro de 2008, 
nomeadamente a aplicação efetiva dos 
requisitos jurídicos aplicáveis à avaliação 
dos riscos dos OGM previstos no Anexo II 
da Diretiva 2001/18/CE. Em particular, 
devem ser rigorosamente avaliados os 
efeitos ambientais a longo prazo das 
culturas geneticamente modificadas, bem 
como os seus efeitos potenciais em 
organismos não alvo; as características 
dos meios recetores e das zonas 
geográficas em que as culturas 
geneticamente modificadas podem ser 
cultivadas deverão ser devidamente tidas 
em conta; as consequências potenciais 
para o meio ambiente de alterações na 
utilização de herbicidas originadas pelo 
recurso a culturas geneticamente 
modificadas tolerantes aos herbicidas 
devem ser avaliadas. Mais 
especificamente, a Comissão deve 
assegurar que o projeto de Regulamento 
de execução sobre a avaliação dos riscos 
ambientais dos OGM seja atempadamente 
apresentado. Esse Regulamento de 
execução não deve basear-se no princípio 
de equivalência substancial, nem no 
conceito de avaliação comparativa de 
segurança, mas deve assegurar que as 
atuais práticas sejam aperfeiçoadas, 
nomeadamente identificando claramente 



AM\1037402PT.doc 9/122 PE539.851v01-00

PT

os efeitos a longo prazo, diretos e 
indiretos, bem como as incertezas 
científicas.

Or. en

Justificação

Tem por base a alteração n.º 3 do projeto de recomendação. A alteração clarifica a 
referência ao ato legislativo juridicamente vinculativo há muito aguardado sobre a avaliação 
dos riscos ambientais, com vista a melhorar as práticas atuais.

Alteração 42
Jan Huitema, Julie Girling

Posição do Conselho
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-A) O sistema de autorização de OGM 
da União deve ter em devida conta os 
riscos e as possibilidades inerentes às 
inovações científicas e tecnológicas. Em 
particular, os novos desenvolvimentos em 
matéria de técnicas de reprodução vegetal 
colocam em causa os riscos a ter em 
conta. Algumas técnicas, como a 
cisgenesis, são consideradas tão seguras 
quanto as técnicas de reprodução vegetal 
convencionais, pelo que podem ser 
excluídas do âmbito da presente 
legislação. Um sistema regulamentar 
centrado nos OGM é um requisito prévio 
para a promoção de inovações de ponta
neste domínio.

Or. en

Justificação

Baseado na alteração n.º 3 do projeto de recomendação. A alteração clarifica a referência ao 
ato legislativo juridicamente vinculativo há muito aguardado sobre a avaliação dos riscos 
ambientais, com vista a melhorar as práticas atuais.
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Alteração 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Posição do Conselho
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-A) A implementação da avaliação de 
risco, tal como consta do Anexo II da 
Diretiva 2001/18/CE, necessita de ser 
melhorada, em especial no que respeita 
aos efeitos ambientais a longo prazo das 
culturas geneticamente modificadas, bem 
como aos seus efeitos potenciais em 
organismos não alvo, às características 
dos meios recetores e das zonas 
geográficas em que as culturas 
geneticamente modificadas podem ser 
cultivadas, às potenciais consequências 
para o meio ambiente de alterações na 
utilização de herbicidas originadas pelo 
recurso a culturas geneticamente 
modificadas tolerantes aos herbicidas, aos 
efeitos a longo prazo, diretos e indiretos, 
bem como às incertezas científicas. 
Qualquer dessas melhorias, bem como 
qualquer alteração do estatuto jurídico 
das orientações em matéria de avaliação 
dos riscos inerentes aos OGM requer 
debate aprofundado e, portanto, deve 
estar sujeita a uma avaliação adequada 
da Diretiva 2001/18/CE.

Or. en

Justificação

A avaliação de risco, tal como previsto na Diretiva 2001/18/CE é um princípio essencial do 
procedimento de autorização de OGM. Qualquer alteração a este princípio, por exemplo, do 
seu estatuto jurídico e da sua funcionalidade, merece um debate aprofundado e não deve, 
portanto, ser abordada nesta alteração da presente diretiva, mas sim no contexto de uma 
revisão da mesma.
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Alteração 44
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-A) O princípio da precaução deve ser 
sempre tido em conta no âmbito da 
presente diretiva e da sua subsequente 
implementação.

Or. en

Alteração 45
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

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

Or. fr

Alteração 46
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 2-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-B) É necessário ter em conta o 
princípio da precaução no âmbito da 
presente diretiva e aquando da sua 
aplicação.
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Or. en

Justificação

Esta referência ao princípio da precaução já foi incluída na posição do Parlamento Europeu 
em primeira leitura.

Alteração 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posição do Conselho
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-A) Dado que as empresas que 
produzem OGM são as mesmas que 
produzem os medicamentos e os 
pesticidas, é necessário que as 
autoridades públicas tomem em conta 
estudos independentes e isentos sobre a 
matéria.

Or. pt

Alteração 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Posição do Conselho
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem velar pela aplicação das conclusões 
do Conselho, de 4 de dezembro de 2008, 
relativas à aplicação dos requisitos 
jurídicos previstos no Anexo II da 
Diretiva 2001/18/CE. Para esse efeito, no 
prazo de um ano a contar da data de 
entrada em vigor da presente diretiva, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
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Europeu e ao Conselho uma proposta 
legislativa para garantir que o referido 
anexo cumpra as novas orientações da 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos relativas à avaliação do 
risco apresentado pelos OGM.

Or. fr

Alteração 49
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Considerando 2-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-B) Tendo em conta o atual contexto 
político, nomeadamente o compromisso 
do presidente eleito da Comissão 
Europeia de rever o procedimento de 
autorização, assim como a natureza muito 
controversa que o cultivo de OGM 
demonstrou ter na Europa, a entrada em 
vigor da presente diretiva deve estar 
sujeita à revisão do processo de 
autorização de OGM, nos termos da 
Diretiva 2001/18/CE e do Regulamento 
(CE) n.º 1829/2003, a fim de garantir que 
nenhum OGM seja autorizado contra a 
vontade da maioria dos Estados-Membros 
e do Parlamento Europeu.

Or. en

Alteração 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posição do Conselho
Considerando 2-B (novo)
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Posição do Conselho Alteração

(2-B) Existem perigos acrescidos para a 
saúde pública derivados da utilização de 
tecnologias não testadas nem avaliadas 
por autoridades competentes e isentas. É 
necessário garantir que sejam efetuados
estudos isentos e independentes sobre esta 
matéria, reforçando o investimento na 
investigação a fim de aprofundar o 
conhecimento científico sobre estes 
produtos geneticamente modificados e 
sobre as consequências da sua utilização, 
tornar públicos os resultados desses 
estudos e promover o debate sobre esta 
matéria.

Or. pt

Alteração 51
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Considerando 2-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-B) O Anexo II da Diretiva 2001/18/CE 
deve ser reforçado mediante a introdução 
das orientações publicadas pela EFSA, 
em novembro de 2010, relacionadas com 
as conclusões do Conselho dos Ministros 
do Ambiente, de dezembro de 2008, no 
que toca à avaliação ambiental dos riscos 
relativos aos OGM.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa reforçar o processo de avaliação dos OGM. A EFSA debruçou-se 
sobre a atualização das orientações e publicou um documento revisto em novembro de 2010. 
No entanto, a Comissão ainda não apresentou um projeto que permita dar um estatuto 
normativo a essas disposições. Por essas razões, a presente alteração visa incluir as 
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orientações da EFSA relativas à avaliação dos riscos ambientais no Anexo II da Diretiva 
2001/18/CE, concretizando desta forma na legislação o reforço da avaliação centralizada.

Alteração 52
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 2-C (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-C) É necessário ter em conta o 
contexto político e, em particular, o 
compromisso político assumido em 15 de 
julho de 2014 pelo Presidente eleito da 
Comissão Europeia, no sentido de rever 
rapidamente o atual processo de tomada 
de decisão aplicado aos organismos 
geneticamente modificados. Não devem 
ser autorizados OGM contra a vontade da 
maioria dos governos democraticamente 
eleitos e dos deputados ao Parlamento 
Europeu.

Or. en

Justificação

Esta alteração complementa a alteração n.º 4 do projeto de recomendação e refere-se, mais 
especificamente, ao discurso proferido por Jean-Claude Juncker, em Plenário.

Alteração 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posição do Conselho
Considerando 2-C (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-C) O facto de o cultivo de OGM 
depender de tecnologias dispendiosas 
quer para a sua obtenção quer para o seu 
cultivo, aliado ao facto de se tratar de 
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sementes patenteadas, torna este cultivo 
um negócio multimilionário que pouco ou 
nada tem a ver com a subsistência 
alimentar ou com a preservação da 
biodiversidade.

Or. pt

Alteração 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posição do Conselho
Considerando 2-D (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-D) Num quadro onde grandes grupos 
económicos impõem o cultivo dos 
produtos por si patenteados, os quais são 
mais resistentes e com maior propagação, 
são postas em causa milhões de pessoas 
em todo o mundo cuja atividade agrícola 
depende da utilização das sementes 
patenteadas por esses grupos, de ano para 
ano, tornando-se impossível a sua 
estabilidade e a sua subsistência.

Or. pt

Alteração 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posição do Conselho
Considerando 3

Posição do Conselho Alteração

(3) Além da autorização de colocação no 
mercado, as variedades geneticamente 
modificadas também têm de cumprir os 
requisitos do direito da União sobre a 
comercialização de sementes e de material 
de propagação vegetativa, conforme 
estabelecem, em especial, as Diretivas 

(3) Além da autorização de colocação no 
mercado, as variedades geneticamente 
modificadas também têm de cumprir os 
requisitos do direito da União sobre a 
comercialização de sementes e de material 
de propagação vegetativa, conforme 
estabelecem, em especial, as Diretivas 
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66/401/CEE6, 66/402/CEE7, 68/193/ CEE8,
98/56/CE9, 99/105/CE10, 2002/53/CE11, 
2002/54/CE12, 2002/55/CE13, 
2002/56/CE14, 2002/57/CE15 e 2008/90/CE 
do Conselho16. Deste conjunto, as Diretivas 
2002/53/CE e 2002/55/CE contêm 
disposições que autorizam os Estados-
Membros a proibir, em condições bem 
definidas, a utilização de uma variedade na 
totalidade ou em parte do seu território ou 
a estabelecer condições apropriadas para o 
cultivo de uma variedade.

66/401/CEE6, 66/402/CEE7, 98/56/CE9, 
99/105/CE10, 2002/53/CE11, 2002/54/CE12, 
2002/55/CE13, 2002/56/CE14, 
2002/57/CE15 e 2008/90/CE do Conselho16.
Deste conjunto, as Diretivas 2002/53/CE e 
2002/55/CE contêm disposições que 
autorizam os Estados-Membros a proibir, 
em condições bem definidas, a utilização 
de uma variedade na totalidade ou em parte 
do seu território ou a estabelecer condições 
apropriadas para o cultivo de uma 
variedade.

__________________ __________________
6Diretiva 66/401/CEE do Conselho, 
de 14 de junho de 1966, relativa à 
comercialização de sementes de plantas 
forrageiras (JO P 125 de 11.7.1966, 
p. 2298).

6Diretiva 66/401/CEE do Conselho, 
de 14 de junho de 1966, relativa à 
comercialização de sementes de plantas 
forrageiras (JO P 125 de 11.7.1966, 
p. 2298).

7 Diretiva 66/402/CEE do Conselho, de 14 
de junho de 1966, relativa à 
comercialização de sementes de cereais
(JO P 125 de 11.7.1966, p. 2309).

7 Diretiva 66/402/CEE do Conselho, de 14 
de junho de 1966, relativa à 
comercialização de sementes de cereais
(JO P 125 de 11.7.1966, p. 2309).

8Diretiva 68/193/CEE do Conselho, 
de 9 de abril de 1968, relativa à 
comercialização dos materiais de 
propagação vegetativa da vinha (JO L 93 
de 17.4.1968, p. 15).
9 Diretiva 98/56/CE do Conselho, de 
20.07.98, relativa à comercialização de 
materiais de propagação de plantas 
ornamentais (JO L 226 de 13.8.1998, p. 
16).

9 Diretiva 98/56/CE do Conselho, de 
20.07.98, relativa à comercialização de 
materiais de propagação de plantas 
ornamentais (JO L 226 de 13.8.1998, p. 
16).

10 Diretiva 1999/105/CE do Conselho, de 
22 de Dezembro de 1999, relativa à 
comercialização de materiais florestais de 
reprodução (JO L 11 de 15.1.2000, p. 17).

10 Diretiva 1999/105/CE do Conselho, de 
22 de Dezembro de 1999, relativa à 
comercialização de materiais florestais de 
reprodução (JO L 11 de 15.1.2000, p. 17).

11 Diretiva 2002/53/CE do Conselho, 
de 13 de junho de 2002, que diz respeito ao 
catálogo comum das variedades das 
espécies de plantas agrícolas (JO L 193 
de 20.7.2002, p. 1).

11 Diretiva 2002/53/CE do Conselho, 
de 13 de junho de 2002, que diz respeito ao 
catálogo comum das variedades das 
espécies de plantas agrícolas (JO L 193 
de 20.7.2002, p. 1).

12 Diretiva 2002/54/CE do Conselho, 
de 13 de junho de 2002, relativa à 
comercialização de sementes de beterrabas

12 Diretiva 2002/54/CE do Conselho, 
de 13 de junho de 2002, relativa à 
comercialização de sementes de beterrabas
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(JO L 193 de 20.7.2002, p. 12). (JO L 193 de 20.7.2002, p. 12).
13 Diretiva 2002/55/CE do Conselho, de 
13 de junho de 2002, respeitante à 
comercialização de sementes de produtos 
hortícolas (JO L 193 de 20.7.2002, p. 33).

13 Diretiva 2002/55/CE do Conselho, de 
13 de junho de 2002, respeitante à 
comercialização de sementes de produtos 
hortícolas (JO L 193 de 20.7.2002, p. 33).

14 Diretiva 2002/56/CE do Conselho, de 13 
de junho de 2002, relativa à 
comercialização de batatas de semente (JO 
L 193 de 20.7.2002, p. 60).

14 Diretiva 2002/56/CE do Conselho, de 13 
de junho de 2002, relativa à 
comercialização de batatas de semente (JO 
L 193 de 20.7.2002, p. 60).

15 Diretiva 2002/57/CE do Conselho, de 13 
de Junho de 2002, relativa à 
comercialização de sementes de plantas 
oleaginosas e de fibras (JO L 193 de 
20.7.2002, p. 74).

15 Diretiva 2002/57/CE do Conselho, de 13 
de Junho de 2002, relativa à 
comercialização de sementes de plantas 
oleaginosas e de fibras (JO L 193 de 
20.7.2002, p. 74).

16 Diretiva 2008/90/CE do Conselho, de 29 
de setembro de 2008, relativa à 
comercialização de material de propagação 
de fruteiras e de fruteiras destinados à 
produção de frutos (JO L 267 de 
8.10.2008, p. 8).

16 Diretiva 2008/90/CE do Conselho, de 29 
de setembro de 2008, relativa à 
comercialização de material de propagação 
de fruteiras e de fruteiras destinados à 
produção de frutos (JO L 267 de 
8.10.2008, p. 8).

Or. fr

Justificação

Cumpre proteger a especificidade da vinha e dos produtos da terra com um importante valor 
acrescentado.

Alteração 56
Lorenzo Fontana

Posição do Conselho
Considerando 4

Posição do Conselho Alteração

(4) Quando um OGM é autorizado para 
fins de cultivo, em conformidade com o 
quadro jurídico da União em matéria de 
OGM, e cumpre, no que diz respeito à 
variedade a introduzir no mercado, os 
requisitos do direito da União sobre a 
comercialização de sementes e de material 
de propagação vegetativa, os Estados-

(4) Quando um OGM é autorizado para 
fins de cultivo, em conformidade com o 
quadro jurídico da União em matéria de 
OGM, e cumpre, no que diz respeito à 
variedade a introduzir no mercado, os 
requisitos do direito da União sobre a 
comercialização de sementes e de material 
de propagação vegetativa, os Estados-



AM\1037402PT.doc 19/122 PE539.851v01-00

PT

Membros não estão autorizados a proibir, 
limitar ou entravar a sua livre circulação 
no seu território, a não ser nas condições 
definidas pelo direito da União.

Membros podem, ainda assim, autorizar a 
sua proibição, limitar o seu uso ou 
entravar a sua livre circulação no seu 
território.

Or. it

Alteração 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posição do Conselho
Considerando 4

Posição do Conselho Alteração

(4) Quando um OGM é autorizado para 
fins de cultivo, em conformidade com o 
quadro jurídico da União em matéria de 
OGM, e cumpre, no que diz respeito à 
variedade a introduzir no mercado, os 
requisitos do direito da União sobre a 
comercialização de sementes e de material 
de propagação vegetativa, os 
Estados-Membros não estão autorizados a 
proibir, limitar ou entravar a sua livre 
circulação no seu território, a não ser nas 
condições definidas pelo direito da União.

(4) Quando um OGM é autorizado para 
fins de cultivo, em conformidade com o 
quadro jurídico da União em matéria de 
OGM, e cumpre, no que diz respeito à 
variedade a introduzir no mercado, os 
requisitos do direito da União sobre a 
comercialização de sementes e de material 
de propagação vegetativa, o 
Estado-Membro que tenha autorizado 
esse OGM para fins de cultivo não está 
autorizado a proibir, limitar ou entravar a 
sua livre circulação no seu território, a não 
ser nas condições definidas pelo direito da 
União. Os Estados-Membros que não 
tenham autorizado um OGM para fins de 
cultivo estão autorizados a proibir, limitar 
ou entravar a sua livre circulação no seu 
território.

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros que autorizem os OGM e o respetivo cultivo devem assumir essa 
escolha e levar até ao fim a lógica da autorização. Não parece aceitável autorizar o cultivo 
apenas para fins de rentabilidade sem assumir as consequências do ponto de vista do 
consumo e da exportação, nomeadamente para os países pobres. Além do mais, o título da 
diretiva deve estar claro e ter consequências práticas, porquanto a verdadeira liberdade dos 
Estados-Membros nesse contexto inclui igualmente a proibição de circulação de um OGM 
que tenha sido proibido para fins de cultivo.
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Alteração 58
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 4

Posição do Conselho Alteração

(4) Quando um OGM é autorizado para 
fins de cultivo, em conformidade com o 
quadro jurídico da União em matéria de 
OGM, e cumpre, no que diz respeito à 
variedade a introduzir no mercado, os 
requisitos do direito da União sobre a 
comercialização de sementes e de material
de propagação vegetativa, os 
Estados-Membros não estão autorizados a 
proibir, limitar ou entravar a sua livre 
circulação no seu território, a não ser nas 
condições definidas pelo direito da União.

(4) Quando um OGM é autorizado para 
fins de cultivo, em conformidade com o 
quadro jurídico da União em matéria de 
OGM, e cumpre, no que diz respeito à 
variedade a introduzir no mercado, os 
requisitos do direito da União sobre a 
comercialização de sementes e de material 
de propagação vegetativa, os 
Estados-Membros estão autorizados a 
proibir ou limitar a sua presença no seu 
território.

Or. fr

Alteração 59
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Considerando 5

Posição do Conselho Alteração

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros. As questões 
relacionadas com a colocação no mercado 
e a importação de OGM deverão continuar 
a ser reguladas a nível da União, a fim de 
preservar o mercado interno. O cultivo 
poderá, todavia, exigir maior flexibilidade 
em certos casos, uma vez que se trata de 
uma questão com forte dimensão nacional, 
regional e local, dado estar estreitamente 
ligado ao uso do solo, às estruturas 

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros. As questões 
relacionadas com a colocação no mercado 
e a importação de OGM deverão continuar 
a ser reguladas a nível da União, a fim de 
preservar o mercado interno. O cultivo 
poderá, todavia, exigir maior flexibilidade 
em certos casos, uma vez que se trata de 
uma questão com forte dimensão nacional, 
regional e local, dado estar estreitamente 
ligado ao uso do solo, às estruturas 
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agrícolas locais e à proteção ou 
manutenção dos habitats, ecossistemas e 
paisagens. Esta flexibilidade não deverá, 
porém, afetar negativamente o processo de 
autorização comum da União, 
nomeadamente o processo de avaliação.

agrícolas locais e à proteção ou 
manutenção dos habitats, ecossistemas e 
paisagens. Para além disso, a avaliação 
harmonizada dos riscos para a saúde e o 
ambiente pode não abranger todos os 
possíveis efeitos do cultivo de OGM nas
diferentes regiões e nos ecossistemas 
locais. De acordo com o artigo 2.º, n.º 2, 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de adotar atos juridicamente 
vinculativos que limitem ou proíbam o 
cultivo de OGM ou de grupos de OGM 
definidos por cultura ou característica ou 
de todos os OGM autorizados na 
totalidade ou em parte do seu território, 
depois de terem sido autorizados ao nível 
da União. No entanto, esta flexibilidade 
não deverá, porém, afetar negativamente o 
processo de autorização comum da União, 
nomeadamente o processo de avaliação.

Or. en

Alteração 60
Françoise Grossetête

Posição do Conselho
Considerando 5

Posição do Conselho Alteração

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros. As questões 
relacionadas com a colocação no mercado 
e a importação de OGM deverão continuar 
a ser reguladas a nível da União, a fim de 
preservar o mercado interno. O cultivo 
poderá, todavia, exigir maior flexibilidade 
em certos casos, uma vez que se trata de 
uma questão com forte dimensão nacional, 
regional e local, dado estar estreitamente 
ligado ao uso do solo, às estruturas 

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros. As questões 
relacionadas com a colocação no mercado 
e a importação de OGM devem 
necessariamente continuar a ser reguladas 
a nível da União, a fim de preservar o 
mercado interno. O cultivo poderá, todavia, 
exigir maior flexibilidade em certos casos, 
uma vez que se trata de uma questão com 
forte dimensão nacional, regional e local, 
dado estar estreitamente ligado ao uso do 
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agrícolas locais e à proteção ou 
manutenção dos habitats, ecossistemas e 
paisagens. Esta flexibilidade não deverá, 
porém, afetar negativamente o processo de 
autorização comum da União, 
especialmente o processo de avaliação.

solo, às estruturas agrícolas locais e à 
proteção ou manutenção dos habitats, 
ecossistemas e paisagens. Esta 
flexibilidade não deverá, porém, afetar 
negativamente o processo de autorização 
comum da União, especialmente o 
processo de avaliação e não deverá fazer 
com que seja posto em causa o papel 
central desempenhado nesse processo 
pela Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (EFSA).

Or. fr

Justificação

O processo de autorização e o processo de avaliação a nível europeu deveriam ser 
salvaguardados tanto quanto possível, a fim de evitar que esta legislação constitua um 
precedente para a renacionalização de outros regulamentos europeus.

Alteração 61
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Considerando 5

Posição do Conselho Alteração

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros. As questões 
relacionadas com a colocação no mercado 
e a importação de OGM deverão continuar 
a ser reguladas a nível da União, a fim de 
preservar o mercado interno. O cultivo 
poderá, todavia, exigir maior flexibilidade 
em certos casos, uma vez que se trata de 
uma questão com forte dimensão nacional, 
regional e local, dado estar estreitamente 
ligado ao uso do solo, às estruturas 
agrícolas locais e à proteção ou 
manutenção dos habitats, ecossistemas e 
paisagens. Esta flexibilidade não deverá, 

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros. As questões 
relacionadas com a colocação no mercado 
e a importação de OGM devem continuar a 
ser reguladas a nível da União. O cultivo 
poderá, todavia, exigir maior flexibilidade 
em certos casos, uma vez que se trata de 
uma questão com forte dimensão nacional, 
regional e local, dado estar estreitamente 
ligado ao uso do solo, às estruturas 
agrícolas locais e à proteção ou 
manutenção dos habitats, ecossistemas e 
paisagens. Esta flexibilidade não deverá, 
porém, afetar negativamente o processo de 
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porém, afetar negativamente o processo de 
autorização comum da União, 
nomeadamente o processo de avaliação.

autorização comum da União, 
nomeadamente o processo de avaliação. 
Para além disso, a avaliação harmonizada 
dos riscos para a saúde e o ambiente pode 
não abranger todos os possíveis efeitos do 
cultivo de OGM nas diferentes regiões e 
nos ecossistemas locais. De acordo com o 
artigo 2.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de adotar legalmente o 
cultivo de OGM ou de grupos de OGM 
definidos por cultura ou característica ou 
de todos os OGM autorizados na 
totalidade ou em parte do seu território, 
depois de terem sido autorizados ao nível 
da União. Esta flexibilidade não deverá, 
porém, afetar negativamente o processo de 
autorização comum da União, 
nomeadamente o processo de avaliação.

Or. en

Alteração 62
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 5

Posição do Conselho Alteração

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros. As questões 
relacionadas com a colocação no mercado 
e a importação de OGM deverão continuar 
a ser reguladas a nível da União, a fim de 
preservar o mercado interno. O cultivo 
poderá, todavia, exigir maior flexibilidade 
em certos casos, uma vez que se trata de 
uma questão com forte dimensão nacional, 
regional e local, dado estar estreitamente 
ligado ao uso do solo, às estruturas 
agrícolas locais e à proteção ou 
manutenção dos habitats, ecossistemas e 

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros. As questões 
relacionadas com a colocação no mercado 
e a importação de OGM, bem como a 
avaliação dos riscos sanitários e 
ambientais deverão, todavia, continuar a 
ser reguladas a nível da União, a fim de 
preservar o mercado interno e um elevado 
nível de proteção da saúde humana, tal 
como previsto pelo Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. O 
cultivo poderá, todavia, exigir maior 
flexibilidade em certos casos, uma vez que 
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paisagens. Esta flexibilidade não deverá, 
porém, afetar negativamente o processo de 
autorização comum da União, 
especialmente o processo de avaliação.

se trata de uma questão com forte 
dimensão nacional, regional e local, dado 
estar estreitamente ligado ao uso do solo, 
às estruturas agrícolas locais e à proteção 
ou manutenção dos habitats, ecossistemas, 
paisagens e genótipos naturais das 
plantas. Esta flexibilidade não deverá, 
porém, afetar negativamente o processo de 
autorização comum da União, 
especialmente o processo de avaliação, se 
este for realizado segundo as mais 
elevadas normas e se incluir a avaliação 
de todos os riscos possíveis para a saúde, 
bem como todas as consequências 
possíveis para a natureza e o ambiente 
decorrentes da introdução dos OGM.

Or. fr

Alteração 63
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 5

Posição do Conselho Alteração

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros. As questões 
relacionadas com a colocação no mercado 
e a importação de OGM deverão continuar 
a ser reguladas a nível da União, a fim de 
preservar o mercado interno. O cultivo 
poderá, todavia, exigir maior flexibilidade 
em certos casos, uma vez que se trata de 
uma questão com forte dimensão nacional, 
regional e local, dado estar estreitamente 
ligado ao uso do solo, às estruturas 
agrícolas locais e à proteção ou 
manutenção dos habitats, ecossistemas e 
paisagens. Esta flexibilidade não deverá, 
porém, afetar negativamente o processo de 
autorização comum da União, 

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais 
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros, pois existe uma 
diversidade de interpretações científicas e 
de avaliações políticas dos riscos. As 
questões relacionadas com a colocação no 
mercado e a importação de OGM deverão 
continuar a ser reguladas a nível da União, 
a fim de preservar o mercado interno. O 
cultivo poderá, todavia, exigir maior 
flexibilidade em certos casos, uma vez que 
se trata de uma questão com forte 
dimensão nacional, regional e local, dado 
estar estreitamente ligado ao uso do solo, 
às estruturas agrícolas locais e à proteção 
ou manutenção dos habitats, ecossistemas e 
paisagens. Esta flexibilidade não deverá, 
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nomeadamente o processo de avaliação. porém, afetar negativamente o processo de 
autorização comum da União, 
nomeadamente o processo de avaliação.

Or. en

Justificação

Compatível com a alteração n.º 5 do projeto de recomendação.

Alteração 64
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(5-A) É, por isso, necessário reforçar o 
procedimento de autorização comum 
harmonizado a nível europeu, com vista a 
incluir a avaliação dos riscos sanitários e 
ambientais, não só em todo o território da 
União Europeia, mas também a nível 
local, mediante a análise dos potenciais 
impactos sobre os ecossistemas locais. 
Apenas uma avaliação centralizada 
completa, verdadeiramente independente 
e reforçada, pode permitir a garantia do 
elevado nível de segurança previsto pelos 
Tratados. Para tal, é necessário que todos 
os Estados-Membros estejam envolvidos 
nessa avaliação, a fim de garantir o 
pluralismo das posições e alimentar o 
debate científico e ético assente nas 
especificidades locais de cada 
Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 65
Lynn Boylan
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Posição do Conselho
Considerando 6

Posição do Conselho Alteração

(6) A fim de limitar ou proibir o cultivo de 
OGM, alguns Estados-Membros 
recorreram às cláusulas de salvaguarda e 
às medidas de emergência previstas no 
artigo 23.º da Diretiva 2001/18/CE e no 
artigo 34.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, como resultado, consoante 
os casos, de novas informações ou de 
informações complementares –
disponibilizadas após a data da autorização 
– que afetam a avaliação dos riscos 
ambientais, ou da reavaliação das 
informações existentes. Outros Estados-
Membros recorreram ao procedimento de 
notificação previsto no artigo 114.º, n.ºs 5 e 
6, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), que exige que 
sejam apresentadas novas provas 
científicas relacionadas com a proteção do 
ambiente ou do ambiente de trabalho. 
Além disso, o processo de tomada de 
decisão deu mostras de ser particularmente 
difícil no que toca ao cultivo de OGM, face 
às preocupações demonstradas a nível 
nacional, que não dizem apenas respeito a 
questões relacionadas com a segurança dos 
OGM para a saúde ou para o ambiente.

(6) A fim de limitar ou proibir o cultivo de 
OGM, alguns Estados-Membros têm 
recorrido às cláusulas de salvaguarda e às 
medidas de emergência previstas no 
artigo 23.º da Diretiva 2001/18/CE e no 
artigo 34.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, como resultado, consoante 
os casos, de novas informações ou de 
informações complementares –
disponibilizadas após a data da autorização 
– que afetam a avaliação dos riscos 
ambientais, ou da reavaliação das 
informações existentes. Outros Estados-
Membros recorreram ao procedimento de 
notificação previsto no artigo 114.º, n.ºs 5 e 
6, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), que exige que 
sejam apresentadas novas provas 
científicas relacionadas com a proteção do 
ambiente ou do ambiente de trabalho. 
Além disso, o processo de tomada de 
decisão deu mostras de ser particularmente 
difícil no que toca ao cultivo de OGM, face 
às preocupações demonstradas a nível 
nacional, que não dizem apenas respeito a 
questões relacionadas com a segurança dos 
OGM para a saúde ou para o ambiente.

Or. en

Alteração 66
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 6

Posição do Conselho Alteração

(6) A fim de limitar ou proibir o cultivo de 
OGM, alguns Estados-Membros 
recorreram às cláusulas de salvaguarda e às 

(6) A fim de limitar ou proibir o cultivo de 
OGM, alguns Estados-Membros 
recorreram às cláusulas de salvaguarda e às 
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medidas de emergência previstas no 
artigo 23.º da Diretiva 2001/18/CE e no 
artigo 34.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, como resultado, consoante 
os casos, de novas informações ou de 
informações complementares –
disponibilizadas após a data da autorização 
– que afetam a avaliação dos riscos 
ambientais, ou da reavaliação das 
informações existentes. Outros Estados-
Membros recorreram ao procedimento de 
notificação previsto no artigo 114.º, n.ºs 5 e 
6, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), que exige que 
sejam apresentadas novas provas 
científicas relacionadas com a proteção do 
ambiente ou do ambiente de trabalho.
Além disso, o processo de tomada de 
decisão deu mostras de ser particularmente 
difícil no que toca ao cultivo de OGM, face 
às preocupações demonstradas a nível 
nacional, que não dizem apenas respeito a 
questões relacionadas com a segurança dos 
OGM para a saúde ou para o ambiente.

medidas de emergência previstas no 
artigo 23.º da Diretiva 2001/18/CE e no 
artigo 34.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, como resultado, consoante 
os casos, de novas informações ou de 
informações complementares –
disponibilizadas após a data da autorização 
– que afetam a avaliação dos riscos 
ambientais, ou da reavaliação das 
informações existentes. Outros Estados-
Membros recorreram ao procedimento de 
notificação previsto no artigo 114.º, n.ºs 5 e 
6, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), que exige que 
sejam apresentadas novas provas 
científicas relacionadas com a proteção do 
ambiente ou do ambiente de trabalho.
Além disso, o processo de tomada de 
decisão deu mostras de ser particularmente 
difícil no que toca ao cultivo de OGM, face 
às preocupações demonstradas a nível 
nacional, que não dizem apenas respeito a 
questões relacionadas com a segurança dos 
OGM para a saúde ou para o ambiente.
Estas preocupações nacionais são 
cruciais para o notificador/requerente, 
que deve necessariamente tê-las em 
consideração, sem exercer qualquer 
pressão sobre os Estados-Membros, 
aquando de futuros pedidos de 
autorização de cultivo no mercado 
europeu.

Or. fr

Alteração 67
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 6

Posição do Conselho Alteração

(6) A fim de limitar ou proibir o cultivo de 
OGM, alguns Estados-Membros 

(6) A fim de limitar ou proibir o cultivo de 
OGM, alguns Estados-Membros 
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recorreram às cláusulas de salvaguarda e às 
medidas de emergência previstas no 
artigo 23.º da Diretiva 2001/18/CE e no 
artigo 34.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, como resultado, consoante 
os casos, de novas informações ou de 
informações complementares –
disponibilizadas após a data da autorização 
– que afetam a avaliação dos riscos 
ambientais, ou da reavaliação das 
informações existentes. Outros Estados-
Membros recorreram ao procedimento de 
notificação previsto no artigo 114.º, n.ºs 5 e 
6, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), que exige que 
sejam apresentadas novas provas 
científicas relacionadas com a proteção do 
ambiente ou do ambiente de trabalho. Além 
disso, o processo de tomada de decisão 
deu mostras de ser particularmente difícil 
no que toca ao cultivo de OGM, face às 
preocupações demonstradas a nível 
nacional, que não dizem apenas respeito a 
questões relacionadas com a segurança 
dos OGM para a saúde ou para o 
ambiente.

recorreram às cláusulas de salvaguarda e às 
medidas de emergência previstas no 
artigo 23.º da Diretiva 2001/18/CE e no 
artigo 34.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, como resultado, consoante 
os casos, de novas informações ou de 
informações complementares –
disponibilizadas após a data da autorização 
– que afetam a avaliação dos riscos 
ambientais, ou da reavaliação das 
informações existentes. Outros Estados-
Membros recorreram ao procedimento de 
notificação previsto no artigo 114.º, n.ºs 5 e 
6, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE), que exige que 
sejam apresentadas novas provas 
científicas relacionadas com a proteção do 
ambiente ou do ambiente de trabalho. 

Or. en

Justificação

A Comissão nunca conseguiu refutar a suspeita de que um dos principais objetivos da 
proposta foi "convencer" os Estados-Membros não favoráveis aos OGM a votarem a favor 
(ou, pelo menos, a absterem-se) das decisões de autorização dos OGM. A fim de não 
alimentar tais suspeitas, devem ser evitadas todas as referências ao difícil processo de 
tomada de decisão.

Alteração 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posição do Conselho
Considerando 6-A (novo)
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Posição do Conselho Alteração

(6-A) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de suspender a qualquer 
momento a autorização de cultivo de um 
OGM, se considerarem que o cultivo em 
questão prejudica o bem-estar da 
população e o ambiente do território em 
questão, sem esperar por provas 
científicas que infirmem a inocuidade do 
produto para a saúde humana ou para o 
ambiente. Essa decisão de suspensão deve 
ser acompanhada por uma indemnização 
dos produtores em questão, em função das 
perdas avaliadas.

Or. fr

Justificação

Com vista a respeitar o princípio da liberdade dos Estados-Membros no cultivo dos OGM, 
cumpre proporcionar aos Estados a possibilidade de voltar a analisar uma decisão, em 
virtude do princípio da precaução e do interesse nacional.

Alteração 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

Posição do Conselho
Considerando 7

Posição do Conselho Alteração

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros devem 
portanto ter a possibilidade de, durante o 
processo de autorização e posteriormente, 
decidir limitar ou proibir o cultivo de um 
OGM no seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 
OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-
Membros maior liberdade para decidirem 

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros devem 
portanto ter a possibilidade de, durante o 
processo de autorização e posteriormente, 
decidir limitar ou proibir o cultivo de um 
OGM no seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 
OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-
Membros maior liberdade para decidirem 
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se pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros possam tomar em 
aplicação da Diretiva 2001/18/CE, a fim de 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos. O facto de se conceder 
esta possibilidade aos Estados-Membros 
deverá facilitar o processo de tomada de 
decisão no domínio dos OGM. Ao mesmo 
tempo, a liberdade de escolha dos 
consumidores, agricultores e operadores 
deverá ser preservada e a questão do 
cultivo de OGM na União tornar-se-á mais 
clara para as partes interessadas. A 
presente diretiva deverá facilitar, por 
conseguinte, o funcionamento harmonioso 
do mercado interno.

se pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros possam tomar em 
aplicação da Diretiva 2001/18/CE, a fim de 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos nos seus territórios e nas 
regiões fronteiriças dos Estados-Membros 
vizinhos. O facto de se conceder esta 
possibilidade aos Estados-Membros deverá 
facilitar o processo de tomada de decisão 
no domínio dos OGM. Ao mesmo tempo, a 
liberdade de escolha dos consumidores, 
agricultores e operadores deverá ser 
preservada e a questão do cultivo de OGM 
na União tornar-se-á mais clara para as 
partes interessadas. A presente diretiva 
deverá facilitar, por conseguinte, o 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno, nos termos do artigo 114.º do 
TFUE.

Or. en

Alteração 70
Jan Huitema

Posição do Conselho
Considerando 7

Posição do Conselho Alteração

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros devem 
portanto ter a possibilidade de, durante o 
processo de autorização e posteriormente, 
decidir limitar ou proibir o cultivo de um 
OGM no seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 
OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-

(7) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, afigura-se adequado 
conceder aos Estados-Membros maior 
liberdade para decidirem se pretendem ou 
não cultivar OGM no seu território, sem 
pôr em causa a avaliação de risco prevista 
no regime de autorizações de OGM da 
União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros possam tomar em 
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Membros maior liberdade para decidirem 
se pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros possam tomar em 
aplicação da Diretiva 2001/18/CE, a fim de 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos. O facto de se conceder 
esta possibilidade aos Estados-Membros 
deverá facilitar o processo de tomada de 
decisão no domínio dos OGM. Ao mesmo 
tempo, a liberdade de escolha dos 
consumidores, agricultores e operadores 
deverá ser preservada e a questão do 
cultivo de OGM na União tornar-se-á mais 
clara para as partes interessadas. A 
presente diretiva deverá facilitar, por 
conseguinte, o funcionamento harmonioso 
do mercado interno.

aplicação da Diretiva 2001/18/CE, a fim de 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos. O facto de se conceder 
esta possibilidade aos Estados-Membros 
deverá facilitar o processo de tomada de 
decisão no domínio dos OGM. Ao mesmo 
tempo, a liberdade de escolha dos 
consumidores, agricultores e operadores 
deverá ser preservada, tendo em vista, por 
exemplo, os que desejem utilizar culturas 
consideradas seguras, tal como concluiu a 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos, e a questão do cultivo de 
OGM na União tornar-se-á mais clara para 
as partes interessadas. A presente diretiva 
deverá facilitar, por conseguinte, o 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno.

Or. en

Alteração 71
Valentinas Mazuronis

Posição do Conselho
Considerando 7

Posição do Conselho Alteração

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros devem 
portanto ter a possibilidade de, durante o 
processo de autorização e posteriormente, 
decidir limitar ou proibir o cultivo de um 
OGM no seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 
OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-
Membros maior liberdade para decidirem 
se pretendem ou não cultivar OGM no seu 

(7) Nesse contexto, e de acordo com o 
princípio da subsidiariedade, afigura-se 
adequado conceder aos Estados-Membros 
maior liberdade para decidirem se 
pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros devam tomar em 
aplicação da Diretiva 2001/18/CE, a fim de 
impedir a presença acidental de OGM 
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território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros possam tomar em 
aplicação da Diretiva 2001/18/CE, a fim de 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos. O facto de se conceder 
esta possibilidade aos Estados-Membros 
deverá facilitar o processo de tomada de 
decisão no domínio dos OGM. Ao mesmo 
tempo, a liberdade de escolha dos 
consumidores, agricultores e operadores 
deverá ser preservada e a questão do 
cultivo de OGM na União tornar-se-á 
mais clara para as partes interessadas. A 
presente diretiva deverá facilitar, por 
conseguinte, o funcionamento harmonioso 
do mercado interno.

noutros produtos no seu território. Os 
Estados-Membros devem cooperar com os 
Estados-Membros vizinhos no sentido de 
garantir a partilha adequada de 
informação, com o objetivo de evitar a 
contaminações transfronteiriça por OGM.

Or. en

Justificação

Concordamos com o facto de os OGM poderem causar a contaminação transfronteiriça das 
culturas e da biodiversidade. Por esta razão, os Estados-Membros devem cooperar para 
evitar essa contaminação e trocar informações sobre o eventual cultivo de OGM perto das 
suas fronteiras.

Alteração 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Posição do Conselho
Considerando 7

Posição do Conselho Alteração

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros devem 
portanto ter a possibilidade de, durante o 
processo de autorização e posteriormente, 
decidir limitar ou proibir o cultivo de um 
OGM no seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 

(7) Nesse contexto, e de acordo com o 
princípio da subsidiariedade, afigura-se 
adequado conceder aos Estados-Membros 
maior liberdade para decidirem se 
pretendem ou não cultivar ou 
comercializar OGM no seu território, sob a 
forma de matérias-primas provenientes 



AM\1037402PT.doc 33/122 PE539.851v01-00

PT

OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-
Membros maior liberdade para decidirem 
se pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros possam tomar em 
aplicação da Diretiva 2001/18/CE, a fim de 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos. O facto de se conceder 
esta possibilidade aos Estados-Membros 
deverá facilitar o processo de tomada de 
decisão no domínio dos OGM. Ao mesmo 
tempo, a liberdade de escolha dos 
consumidores, agricultores e operadores 
deverá ser preservada e a questão do 
cultivo de OGM na União tornar-se-á 
mais clara para as partes interessadas. A 
presente diretiva é, portanto, compatível 
com o funcionamento harmonioso do 
mercado interno.

das colheitas ou de produtos 
transformados pela indústria 
agroalimentar, sem pôr em causa a 
avaliação de risco prevista no regime de 
autorizações de OGM da União, quer 
durante o processo de autorização, quer 
posteriormente, e independentemente das 
medidas que os Estados-Membros tenham 
a obrigação de tomar em aplicação da 
Diretiva 2001/18/CE, a fim de impedir a 
presença acidental de OGM noutros 
produtos nos respetivos territórios e nas 
zonas fronteiriças dos Estados-Membros 
vizinhos.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o princípio da precaução, os Estados-Membros devem poder recusar a 
colocação no mercado e, por conseguinte, a importação de OMG. A segurança dos 
consumidores deve ter prioridade sobre os interesses da indústria agroalimentar.

Alteração 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Considerando 7

Posição do Conselho Alteração

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros devem

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros deverão
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portanto ter a possibilidade de, durante o 
processo de autorização e posteriormente, 
decidir limitar ou proibir o cultivo de um 
OGM no seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 
OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-
Membros maior liberdade para decidirem 
se pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros possam tomar em 
aplicação da Diretiva 2001/18/CE, a fim de 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos. O facto de se conceder 
esta possibilidade aos Estados-Membros 
deverá facilitar o processo de tomada de
decisão no domínio dos OGM. Ao mesmo 
tempo, a liberdade de escolha dos 
consumidores, agricultores e operadores 
deverá ser preservada e a questão do 
cultivo de OGM na União tornar-se-á mais 
clara para as partes interessadas. A 
presente diretiva deverá facilitar, por 
conseguinte, o funcionamento harmonioso 
do mercado interno.

portanto ter a possibilidade de, durante o 
processo de autorização e posteriormente, 
decidir limitar ou proibir o cultivo de um 
OGM no seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 
OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-
Membros maior liberdade para decidirem 
se pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros têm a obrigação de 
tomar em aplicação da Diretiva 
2001/18/CE, a fim de impedir a presença 
acidental de OGM noutros produtos nos 
seus territórios e nas regiões fronteiriças 
dos Estados-Membros vizinhos. O facto de 
se conceder esta possibilidade aos Estados-
Membros deverá facilitar o processo de 
tomada de decisão no domínio dos OGM. 
Ao mesmo tempo, a liberdade de escolha 
dos consumidores, agricultores e 
operadores deverá ser preservada e a 
questão do cultivo de OGM na União 
tornar-se-á mais clara para as partes 
interessadas. A presente diretiva deverá 
facilitar, por conseguinte, o funcionamento 
harmonioso do mercado interno através de 
uma revisão das normas em matéria de 
rotulagem de produtos alimentares.

Or. it

Alteração 74
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Considerando 7
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Posição do Conselho Alteração

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros devem 
portanto ter a possibilidade de, durante o 
processo de autorização e posteriormente, 
decidir limitar ou proibir o cultivo de um 
OGM no seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 
OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-
Membros maior liberdade para decidirem 
se pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros possam tomar em 
aplicação da Diretiva 2001/18/CE, a fim de 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos. O facto de se conceder 
esta possibilidade aos Estados-Membros 
deverá facilitar o processo de tomada de 
decisão no domínio dos OGM. Ao mesmo
tempo, a liberdade de escolha dos 
consumidores, agricultores e operadores 
deverá ser preservada e a questão do 
cultivo de OGM na União tornar-se-á mais 
clara para as partes interessadas. A 
presente diretiva deverá facilitar, por 
conseguinte, o funcionamento harmonioso 
do mercado interno.

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros devem 
portanto ter a possibilidade de, durante o 
processo de autorização e posteriormente, 
decidir limitar ou proibir o cultivo de um 
OGM no seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 
OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-
Membros maior liberdade para decidirem
se pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros possam tomar em 
aplicação da Diretiva 2001/18/CE, a fim de 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos. O facto de se conceder 
esta possibilidade aos Estados-Membros 
deverá facilitar o processo de tomada de 
decisão no domínio dos OGM. Ao mesmo 
tempo, a liberdade de escolha dos 
consumidores, agricultores e operadores 
deverá ser preservada e a questão do 
cultivo de OGM na União tornar-se-á mais 
clara para as partes interessadas. A 
presente diretiva deverá facilitar, por 
conseguinte, o funcionamento harmonioso 
do mercado interno, tendo 
simultaneamente em conta o princípio da 
precaução.

Or. en

Alteração 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posição do Conselho
Considerando 7
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Posição do Conselho Alteração

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros devem 
portanto ter a possibilidade de, durante o 
processo de autorização e posteriormente,
decidir limitar ou proibir o cultivo de um 
OGM no seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 
OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-
Membros maior liberdade para decidirem 
se pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação 
de risco prevista no regime de 
autorizações de OGM da União, quer 
durante o processo de autorização, quer 
posteriormente, e independentemente das 
medidas que os Estados-Membros possam
tomar em aplicação da Diretiva 
2001/18/CE, a fim de impedir a presença 
acidental de OGM noutros produtos. O 
facto de se conceder esta possibilidade aos 
Estados-Membros deverá facilitar o 
processo de tomada de decisão no 
domínio dos OGM. Ao mesmo tempo, a 
liberdade de escolha dos consumidores, 
agricultores e operadores deverá ser 
preservada e a questão do cultivo de OGM 
na União tornar-se-á mais clara para as 
partes interessadas. A presente diretiva é, 
portanto, compatível com o 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno.

(7) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
TFUE, os Estados-Membros devem 
portanto ter a possibilidade de decidir 
limitar ou proibir o cultivo de um OGM no 
seu território, o que terá como 
consequência excluir o cultivo de um 
OGM específico na totalidade ou em parte 
do seu território. Nesse contexto, e de 
acordo com o princípio da subsidiariedade, 
afigura-se adequado conceder aos Estados-
Membros total liberdade para decidirem se 
pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território e independentemente das medidas 
que os Estados-Membros tenham a 
obrigação de tomar em aplicação da 
Diretiva 2001/18/CE, a fim de impedir a 
presença acidental de OGM noutros 
produtos no seu território e nas regiões 
fronteiriças dos Estados-Membros 
vizinhos. Os notificadores/requerentes 
devem respeitar a decisão dos Estados-
Membros de limitar ou proibir o cultivo de 
um OGM no seu território e a respetiva 
notificação/pedido de autorização de 
cultivo não pode, consequentemente, dizer 
respeito aos territórios dos Estados-
Membros em causa.

Or. fr

Alteração 76
Julie Girling

Posição do Conselho
Considerando 7-A (novo)
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Posição do Conselho Alteração

(7-A) Com base nas conclusões do 
Conselho "Ambiente", de 4 de dezembro 
de 2008, a Comissão deve avaliar a 
necessidade do estabelecimento de 
limiares para a rotulagem da presença 
acidental de OGM em sementes 
convencionais ao nível mais baixo que 
seja praticável, proporcionado e funcional 
para todos os operadores económicos. 
Além disso, a Comissão deve avaliar a 
necessidade de uma harmonização dos 
métodos de amostragem e de análise 
relativamente a OGM não autorizados 
que se encontrem presentes a um nível 
baixo nas sementes, nomeadamente, a 
fixação de um limite de desempenho 
mínimo dos métodos de deteção.

Or. en

Alteração 77
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Considerando 7-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(7-A) Os Estados-Membros, na sua 
capacidade de gestores de riscos, devem 
estar aptos a adotar medidas para limitar 
ou proibir o cultivo, na totalidade ou em 
parte do seu território, de todos os OGM, 
ou de grupos de OGM definidos por 
cultura ou característica, ou de um 
determinado OGM, autorizados nos 
termos da parte C da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, ou 
em vias de serem autorizados ou 
novamente autorizados. Essas medidas 
devem estar em conformidade com o 
direito da União e ser justificadas por 
motivos relacionados com o ambiente ou 
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outros fatores legítimos, como sejam os 
impactos socioeconómicos, caso estes 
fatores não tenham sido abordados no 
âmbito dos procedimentos harmonizados 
previstos na parte C da Diretiva 
2001/18/CE e do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, ou na eventualidade de 
persistência de incerteza científica.

Or. en

Alteração 78
Alojz Peterle

Posição do Conselho
Considerando 7-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(7-A) A fim de garantir que o cultivo de 
OGM não resulte na presença acidental 
de OGM sobretudo em produtos 
reconhecidos ao abrigo dos sistemas de 
qualidade da União, tais como a produção 
biológica, são necessárias medidas de 
coexistência eficazes. Os 
Estados-Membros devem, pois, ao abrigo 
da Diretiva 2001/18/CE, adotar regras 
aplicáveis nos seus territórios para 
impedir essa presença acidental. Deve ser 
dada particular atenção às eventuais 
contaminações transfronteiras, de um 
Estado-Membro ou região onde o cultivo 
é autorizado para um Estado-Membro ou 
região onde o cultivo é proibido. A 
Recomendação da Comissão, 
de 13 de julho de 2010, faculta orientação 
aos Estados-Membros na criação de 
medidas nacionais relativas à
coexistência, nomeadamente nas zonas 
fronteiriças.

Or. en
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Justificação

Apesar do facto de a maioria dos consumidores europeus rejeitarem os organismos 
geneticamente modificados (OGM destinado à alimentação - Eurobarómetro, 2010), o risco 
de contaminação por OGM na cadeia alimentar (da produção ao consumo) não é ainda 
devidamente abordado pela UE. O custo de manutenção dos OGM fora da cadeia alimentar 
através de medidas de segregação e de prevenção, bem como o peso dos custos de 
amostragem e de teste causa cada vez mais problemas financeiros para os produtores, 
transformadores e outras partes interessadas.

Alteração 79
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Considerando 7-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(7-A) Os Estados-Membros devem 
cooperar com os Estados-Membros 
vizinhos, a fim de garantir uma partilha 
adequada de informação, com o objetivo 
de garantir o bom funcionamento das 
medidas de coexistência nas áreas 
fronteiriças e impedir a propagação 
transfronteiriça de um Estado-Membro 
em que o cultivo de OGM é permitido 
para um Estado-Membro em que é 
proibido.

Or. en

Alteração 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

Posição do Conselho
Considerando 7-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(7-A) A fim de garantir que o cultivo de 
OGM não resulte na presença acidental 
de OGM noutros produtos, são 
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indispensáveis medidas de coexistência 
eficazes. Os Estados-Membros devem,
pois, ao abrigo da Diretiva 2001/18/CE, 
estar autorizados a adotar regras 
aplicáveis nos seus territórios para 
impedir essa presença acidental. Deve ser 
dada particular atenção às eventuais 
contaminações transfronteiras, de um 
Estado-Membro ou região onde o cultivo 
é autorizado para um Estado-Membro ou 
região onde o cultivo é proibido. Tendo 
em vista uma implementação coerente de 
tais regras, incluindo nas zonas 
fronteiriças, os Estados-Membros devem 
consultar as orientações previstas pela 
Comissão na sua Recomendação de 13 de 
julho de 20101a.

__________________
1 a Recomendação da Comissão 
de 13 de julho de 2010 relativa a 
orientações para a elaboração de medidas 
nacionais de coexistência para impedir a 
presença acidental de OGM em culturas 
convencionais e biológicas (JO C 200 
de 22.7.2010, p. 1).

Or. en

Alteração 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Considerando 7-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(7-A) A fim de assegurar que o cultivo de 
OGM não conduz à presença acidental de 
OGM noutros produtos, é necessário 
adotar medidas eficazes em matéria de 
coexistência, desde que estas não se 
oponham a outros métodos autorizados ou 
incentivados em condições específicas no 
Estado-Membro em causa. Os Estados-
Membros devem, pois, ao abrigo da 
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Diretiva 2001/18/CE, adotar regras 
eficazes nos seus territórios com vista a 
impedir essa presença acidental. Deve ser 
dada particular atenção às eventuais 
contaminações transfronteiras, de um 
Estado-Membro ou região onde o cultivo 
é autorizado para um Estado-Membro ou 
região vizinha onde o cultivo é proibido. A 
recomendação da Comissão, 
de 13 de julho de 2010, proporciona 
orientação aos Estados-Membros para a 
elaboração de medidas nacionais de 
coexistência, incluindo nas zonas 
fronteiriças1a.

__________________
1-A Recomendação da Comissão, 
de 13 de julho de 2010, relativa a 
orientações para a elaboração de medidas 
nacionais de coexistência para impedir a 
presença acidental de OGM em culturas 
convencionais e biológicas (JO C 200 
de 22.7.2010, p. 1).

Or. it

Alteração 82
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 7-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(7-A) O pedido de autorização de cultivo 
de OGM no território da União Europeia 
apresentado por um 
notificador/requerente não deve ser dizer 
respeito ao território de um 
Estado-Membro que tenha decidido 
limitar ou proibir o cultivo de OGM no 
seu território. Caso contrário, o pedido do 
notificador/requerente deve ser 
automaticamente rejeitado pela Comissão 
Europeia.
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Or. fr

Alteração 83
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 7-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(7-A) A concessão de flexibilidade aos 
Estados-Membros não deve de forma 
alguma influenciar a sua posição quando 
se trate de decisões sobre a autorização de 
OGM. Ao mesmo tempo, a liberdade de 
escolha dos consumidores, agricultores e 
operadores deverá ser preservada e a 
questão do cultivo de OGM na União 
tornar-se-á mais clara para as partes 
interessadas. A presente diretiva é, 
portanto, compatível com o 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno.

Or. en

Justificação

Baseado na alteração n.º 9 do projeto de recomendação. A Comissão recusa 
permanentemente que um dos principais objetivos da proposta seja "convencer" os 
Estados-Membros não favoráveis aos OGM a votarem a favor (ou, pelo menos, a absterem-
se) das decisões de autorização dos OGM. Isto deve, portanto, ficar muito claro na diretiva.

Alteração 84
Alojz Peterle

Posição do Conselho
Considerando 7-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(7-B) A maioria dos Estados-Membros 
não tem em vigor medidas de proteção da 
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agricultura convencional e biológica 
relativamente à contaminação por OGM, 
sendo que, quando essas medidas existem, 
a sua eficácia não é normalmente 
suficiente para proteger os agricultores da 
contaminação. Os Estados-Membros que 
não proíbem as culturas geneticamente 
modificadas devem ser obrigados a adotar 
medidas de proteção da agricultura 
convencional e biológica relativamente à 
contaminação, bem como a conceber 
regimes de responsabilidade que 
garantam que os encargos económicos da 
contaminação recaem sobre os produtores 
de OGM e não sobre os agricultores que 
praticam a agricultura convencional e 
biológica.

Or. en

Justificação

Apesar do facto de a maioria dos consumidores europeus rejeitarem os organismos 
geneticamente modificados (OGM destinado à alimentação - Eurobarómetro, 2010), o risco 
de contaminação por OGM na cadeia alimentar (da produção ao consumo) não é ainda 
devidamente abordado pela UE. O custo de manutenção dos OGM fora da cadeia alimentar 
através de medidas de segregação e de prevenção, bem como o peso dos custos de 
amostragem e de teste causa cada vez mais problemas financeiros para os produtores, 
transformadores e outras partes interessadas.

Alteração 85
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Considerando 8

Posição do Conselho Alteração

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, deverá ser 
prevista a possibilidade de um 
Estado-Membro solicitar à Comissão que 
apresente ao notificador/requerente o seu 
pedido no sentido de adaptar o âmbito 
geográfico da sua notificação ou do seu 

Suprimido
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pedido que tenha apresentado nos termos 
da parte C da Diretiva 2001/18/CE ou dos 
artigos 5.º e 17.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 para excluir do cultivo a 
totalidade ou parte do seu território. A 
Comissão deverá facilitar o procedimento, 
apresentando sem demora o pedido do 
Estado-Membro ao 
notificador/requerente, que deverá dar 
resposta a esse pedido no prazo que seja 
fixado.

Or. en

Alteração 86
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Considerando 8

Posição do Conselho Alteração

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, deverá ser 
prevista a possibilidade de um 
Estado-Membro solicitar à Comissão que 
apresente ao notificador/requerente o seu 
pedido no sentido de adaptar o âmbito 
geográfico da sua notificação ou do seu 
pedido que tenha apresentado nos termos 
da parte C da Diretiva 2001/18/CE ou dos 
artigos 5.º e 17.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 para excluir do cultivo a 
totalidade ou parte do seu território. A 
Comissão deverá facilitar o procedimento, 
apresentando sem demora o pedido do 
Estado-Membro ao notificador/requerente, 
que deverá dar resposta a esse pedido no 
prazo que seja fixado.

Suprimido

Or. en

Alteração 87
Alojz Peterle
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Posição do Conselho
Considerando 8

Posição do Conselho Alteração

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, deverá ser prevista 
a possibilidade de um Estado-Membro 
solicitar à Comissão que apresente ao 
notificador/requerente o seu pedido no 
sentido de adaptar o âmbito geográfico da 
sua notificação ou do seu pedido que 
tenha apresentado nos termos da parte C 
da Diretiva 2001/18/CE ou dos artigos 5.º e 
17.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
para excluir do cultivo a totalidade ou parte 
do seu território. A Comissão deverá 
facilitar o procedimento, apresentando 
sem demora o pedido do Estado-Membro 
ao notificador/requerente, que deverá dar 
resposta a esse pedido no prazo que seja 
fixado.

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, deverá ser prevista 
a possibilidade de um Estado-Membro 
solicitar à Comissão que adapte o âmbito 
geográfico de uma notificação ou de um
pedido apresentado nos termos da parte C 
da Diretiva 2001/18/CE ou dos artigos 5.º e 
17.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
para excluir do cultivo a totalidade ou parte 
do seu território.

Or. en

Justificação

A legislação da União Europeia em matéria alimentar (179/2002) define princípios e 
responsabilidades comuns, meios para assegurar uma sólida base científica, bem como 
disposições e procedimentos organizacionais eficazes para servirem de base à tomada de 
decisão em matéria de segurança alimentar e géneros alimentícios. Tal prevê uma estreita 
colaboração com a EFSA, enquanto líder da avaliação de riscos, a Comissão e os 
Estados-Membros. Na fase de gestão de riscos, não deve ser atribuído aos 
notificadores/requerentes um papel formal. A presente diretiva e o Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 definem o papel dos notificadores/ requerentes em plena aplicação da legislação 
da UE em matéria alimentar.

Alteração 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Considerando 8
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Posição do Conselho Alteração

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, deverá ser prevista
a possibilidade de um Estado-Membro
solicitar à Comissão que apresente ao 
notificador/requerente o seu pedido no 
sentido de adaptar o âmbito geográfico da 
sua notificação ou do seu pedido que tenha 
apresentado nos termos da parte C da 
Diretiva 2001/18/CE ou dos artigos 5.º e 
17.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003
para excluir do cultivo a totalidade ou 
parte do seu território. A Comissão deverá 
facilitar o procedimento, apresentando
sem demora o pedido do Estado-Membro 
ao notificador/requerente, que deverá dar 
resposta a esse pedido no prazo que seja 
fixado.

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, um 
Estado-Membro pode notificar a
Comissão da sua intenção de não permitir 
o seu cultivo na totalidade ou em parte do 
seu território. Neste caso, o 
notificador/requerente tem a possibilidade 
de solicitar à Comissão ou à entidade 
ordenadora para adaptar, em 
conformidade, o âmbito geográfico da sua 
notificação ou do seu pedido que tenha 
apresentado nos termos da parte C da 
Diretiva 2001/18/CE ou dos artigos 5.º e 
17.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003.  
A Comissão deve informar sem demora o
Estado-Membro interessado e os outros 
Estados-Membros do pedido do 
notificador/requerente.

Or. en

Alteração 89
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 8

Posição do Conselho Alteração

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, deverá ser prevista 
a possibilidade de um Estado-Membro 
solicitar à Comissão que apresente ao 
notificador/requerente o seu pedido no 
sentido de adaptar o âmbito geográfico da 
sua notificação ou do seu pedido que 
tenha apresentado nos termos da parte C 
da Diretiva 2001/18/CE ou dos artigos 5.º 
e 17.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
para excluir do cultivo a totalidade ou 
parte do seu território. A Comissão deverá 
facilitar o procedimento, apresentando 
sem demora o pedido do Estado-Membro 

(8) A montante do processo de autorização 
de um determinado OGM, o 
notificador/requerente deve pedir sempre 
a autorização dos 28 Estados-Membros 
antes de incluir os respetivos territórios 
no âmbito do seu pedido. Na falta de um 
acordo explícito por parte de um 
Estado-Membro, o pedido do 
notificador/requerente não deve poder 
abranger o território do referido
Estado-Membro.
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ao notificador/requerente, que deverá dar 
resposta a esse pedido no prazo que seja 
fixado.

Or. fr

Alteração 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Considerando 8

Posição do Conselho Alteração

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, deverá ser prevista 
a possibilidade de um Estado-Membro 
solicitar à Comissão que apresente ao 
notificador/requerente o seu pedido no 
sentido de adaptar o âmbito geográfico da 
sua notificação ou do seu pedido que tenha 
apresentado nos termos da parte C da 
Diretiva 2001/18/CE ou dos artigos 5.º e 
17.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
para excluir do cultivo a totalidade ou parte 
do seu território. A Comissão deverá 
facilitar o procedimento, apresentando sem 
demora o pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente, que deverá dar 
resposta a esse pedido no prazo que seja 
fixado

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, deverá ser prevista 
a possibilidade de um Estado-Membro 
solicitar à Comissão que apresente ao 
notificador/requerente o seu pedido no 
sentido de adaptar o âmbito geográfico da 
sua notificação ou do seu pedido que tenha 
apresentado nos termos da parte C da 
Diretiva 2001/18/CE ou dos artigos 5.º e 
17.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
para excluir do cultivo a totalidade ou parte 
do seu território. A Comissão deverá
fornecer informações sobre o pedido ao 
notificador/requerente, ao 
Estado-Membro em causa e aos outros 
Estados-Membros sem demora.

Or. en

Alteração 91
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Considerando 8
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Posição do Conselho Alteração

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, deverá ser 
prevista a possibilidade de um Estado-
Membro solicitar à Comissão que 
apresente ao notificador/requerente o seu 
pedido no sentido de adaptar o âmbito 
geográfico da sua notificação ou do seu 
pedido que tenha apresentado nos termos 
da parte C da Diretiva 2001/18/CE ou dos 
artigos 5.º e 17.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 para excluir do cultivo a 
totalidade ou parte do seu território. A 
Comissão deverá facilitar o procedimento, 
apresentando sem demora o pedido do 
Estado-Membro ao 
notificador/requerente, que deverá dar 
resposta a esse pedido no prazo que seja 
fixado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração prende-se com a supressão da "fase 1".

Alteração 92
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Considerando 9

Posição do Conselho Alteração

(9) O âmbito geográfico da notificação ou 
do pedido deverá ser adaptado em 
conformidade se o notificador/ requerente 
der o seu acordo expresso ou tácito ao 
pedido do Estado-Membro num prazo 
determinado a contar da comunicação 
desse pedido pela Comissão. Se o 
notificador/requerente se opuser ao 
pedido, deverá notificar a Comissão e os 

Suprimido
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Estados-Membros. No entanto, uma 
recusa do notificador/requerente de 
adaptar o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido não deverá 
prejudicar o poder da Comissão, nos 
termos do artigo 19.º da Diretiva 
2001/18/CE ou dos artigos 7.º e 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
consoante o caso, de proceder a uma 
adaptação, se adequado, à luz da 
avaliação do risco ambiental efetuada 
pela Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada "Autoridade").

Or. en

Alteração 93
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Considerando 9

Posição do Conselho Alteração

(9) O âmbito geográfico da notificação ou 
do pedido deverá ser adaptado em 
conformidade se o notificador/ requerente 
der o seu acordo expresso ou tácito ao 
pedido do Estado-Membro num prazo 
determinado a contar da comunicação 
desse pedido pela Comissão. Se o 
notificador/requerente se opuser ao 
pedido, deverá notificar a Comissão e os 
Estados-Membros. No entanto, uma 
recusa do notificador/requerente de 
adaptar o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido não deverá 
prejudicar o poder da Comissão, nos 
termos do artigo 19.º da Diretiva 
2001/18/CE ou dos artigos 7.º e 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
consoante o caso, de proceder a uma 
adaptação, se adequado, à luz da 
avaliação do risco ambiental efetuada 
pela Autoridade Europeia para a 

Suprimido
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Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada "Autoridade").

Or. en

Alteração 94
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Considerando 9

Posição do Conselho Alteração

(9) O âmbito geográfico da notificação ou 
do pedido deverá ser adaptado em 
conformidade se o notificador/ requerente 
der o seu acordo expresso ou tácito ao 
pedido do Estado-Membro num prazo 
determinado a contar da comunicação 
desse pedido pela Comissão. Se o 
notificador/requerente se opuser ao 
pedido, deverá notificar a Comissão e os 
Estados-Membros. No entanto, uma 
recusa do notificador/requerente de 
adaptar o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido não deverá 
prejudicar o poder da Comissão, nos 
termos do artigo 19.º da Diretiva 
2001/18/CE ou dos artigos 7.º e 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
consoante o caso, de proceder a uma 
adaptação, se adequado, à luz da 
avaliação do risco ambiental efetuada 
pela Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada "Autoridade").

Suprimido

Or. en
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Justificação

Esta alteração prende-se com a supressão da "fase 1".

Alteração 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Considerando 9

Posição do Conselho Alteração

(9) O âmbito geográfico da notificação ou 
do pedido deverá ser adaptado em 
conformidade se o notificador/ requerente
der o seu acordo expresso ou tácito ao 
pedido do Estado-Membro num prazo 
determinado a contar da comunicação 
desse pedido pela Comissão. Se o 
notificador/requerente se opuser ao pedido, 
deverá notificar a Comissão e os Estados-
Membros. No entanto, uma recusa do 
notificador/requerente de adaptar o 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido não deverá prejudicar o poder da 
Comissão, nos termos do artigo 19.º da 
Diretiva 2001/18/CE ou dos artigos 7.º e 
19.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
consoante o caso, de proceder a uma 
adaptação, se adequado, à luz da avaliação 
do risco ambiental efetuada pela 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (a seguir designada
"Autoridade").

(9) O âmbito geográfico da notificação ou 
do pedido deverá ser adaptado em 
conformidade se a Comissão ou a entidade 
ordenadora não rejeitar o pedido do
notificador/ requerente num prazo 
determinado a contar da comunicação 
desse pedido. Se a Comissão ou a entidade 
ordenadora rejeitar o pedido, deve 
notificar da sua decisão o
notificador/requerente, o Estado-Membro 
interessado e os outros Estados-Membros. 
A Comissão mantém o seu poder, nos 
termos do artigo 19.º da Diretiva 
2001/18/CE ou dos artigos 7.º e 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
consoante o caso, de proceder a uma 
adaptação, se adequado, à luz da avaliação 
do risco ambiental efetuada pela 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (a seguir designada
"Autoridade").

Or. en

Alteração 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posição do Conselho
Considerando 9
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Posição do Conselho Alteração

(9) O âmbito geográfico da notificação ou 
do pedido deverá ser adaptado em 
conformidade se o notificador/ requerente 
der o seu acordo expresso ou tácito ao 
pedido do Estado-Membro num prazo 
determinado a contar da comunicação 
desse pedido pela Comissão. Se o 
notificador/requerente se opuser ao 
pedido, deverá notificar a Comissão e os
Estados-Membros. No entanto, uma 
recusa do notificador/requerente de 
adaptar o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido não deverá 
prejudicar o poder da Comissão, nos 
termos do artigo 19.º da Diretiva 
2001/18/CE ou dos artigos 7.º e 19.º do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
consoante o caso, de proceder a uma 
adaptação, se adequado, à luz da 
avaliação do risco ambiental efetuada 
pela Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (a seguir 
designada "Autoridade").

(9) O notificador/requerente deve 
respeitar as decisões soberanas dos 
Estados-Membros e, consequentemente, 
não apresentar qualquer pedido que diga 
respeito ao território dos 
Estados-Membros que tenham decidido, 
explícita ou tacitamente, limitar ou 
proibir os OGM nos seus territórios. Por 
conseguinte, o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido deve limitar-se 
aos territórios dos Estados-Membros que 
tenham explícita e publicamente 
autorizado o cultivo de OGM nos seus 
territórios. Qualquer pressão exercida 
sobre os Estados-Membros deve ser 
proibida e objeto de sanções financeiras 
adequadas.

Or. fr

Alteração 97
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Considerando 9-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

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

Or. fr
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Alteração 98
Renate Sommer

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido de um OGM tal como 
solicitado por um Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deverá ter a possibilidade 
de adotar medidas para limitar ou proibir o 
cultivo de OGM autorizados na totalidade 
ou em parte do seu território, alegando 
motivos diferentes dos avaliados de acordo 
com o conjunto harmonizado de regras da 
União, ou seja, a Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União. 
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, o 
uso do solo, os impactos socioeconómicos,
a coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Estes motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido de um OGM tal como 
solicitado por um Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deverá ter a possibilidade 
de adotar medidas para limitar ou proibir o 
cultivo de OGM autorizados na totalidade 
ou em parte do seu território, alegando 
motivos diferentes dos avaliados de acordo 
com o conjunto harmonizado de regras da 
União, ou seja, a Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União. 
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, o 
uso do solo, os impactos socioeconómicos
e a coexistência de culturas. Estes motivos 
podem ser invocados individualmente ou 
em combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do 
Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas deverão ser aplicáveis.

Or. de

Alteração 99
Christofer Fjellner

Posição do Conselho
Considerando 10
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Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido de um OGM tal como 
solicitado por um Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deverá ter a possibilidade 
de adotar medidas para limitar ou proibir o 
cultivo de OGM autorizados na totalidade 
ou em parte do seu território, alegando 
motivos diferentes dos avaliados de acordo 
com o conjunto harmonizado de regras da 
União, ou seja, a Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União. 
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, 
o uso do solo, os impactos 
socioeconómicos, a coexistência de 
culturas e as políticas públicas. Esses 
motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias 
específicas do Estado-Membro, região ou 
área em que estas medidas deverão ser 
aplicáveis.

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido de um OGM tal como 
solicitado por um Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deverá ter a possibilidade 
de adotar medidas para limitar ou proibir o 
cultivo de OGM autorizados na totalidade 
ou em parte do seu território, alegando 
motivos estritamente científicos diferentes 
dos avaliados de acordo com o conjunto 
harmonizado de regras da União, ou seja, a 
Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União.

Or. en

Alteração 100
Julie Girling

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido de um OGM tal como 
solicitado por um Estado-Membro, esse 

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido de um OGM tal como 
solicitado por um Estado-Membro, esse 
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Estado-Membro deverá ter a possibilidade 
de adotar medidas para limitar ou proibir o 
cultivo de OGM autorizados na totalidade 
ou em parte do seu território, alegando 
motivos diferentes dos avaliados de acordo 
com o conjunto harmonizado de regras da 
União, ou seja, a Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União. 
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, o 
uso do solo, os impactos socioeconómicos, 
a coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

Estado-Membro deverá ter a possibilidade 
de adotar medidas para limitar ou proibir o 
cultivo de OGM autorizados na totalidade 
ou em parte do seu território, alegando 
motivos diferentes dos avaliados de acordo 
com o conjunto harmonizado de regras da 
União, que preveem já procedimentos 
para ter em conta os riscos que o cultivo 
de um OGM pode representar para a 
saúde pública e o ambiente, ou seja, a 
Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União. 
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, o 
uso do solo, os impactos socioeconómicos, 
a coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

Or. en

Alteração 101
Alojz Peterle

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido de um OGM tal 
como solicitado por um Estado-Membro, 
esse Estado-Membro deverá ter a 
possibilidade de adotar medidas para 
limitar ou proibir o cultivo de OGM 
autorizados na totalidade ou em parte do 
seu território, alegando motivos diferentes 

(10) Deverá existir sempre a possibilidade 
de um Estado-Membro agir como gestor 
de riscos e adotar medidas fundamentadas
para limitar ou proibir o cultivo de um
OGM ou de grupos de OGM definidos por 
cultura ou característica ou de todos os 
OGM autorizados na totalidade ou em 
parte do seu território, alegando motivos
relacionados com o interesse público, que 
sejam conformes com o direito da União.
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dos avaliados de acordo com o conjunto 
harmonizado de regras da União, ou seja, 
a Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União.
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, o 
uso do solo, os impactos socioeconómicos,
a coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros fatores legítimos, 
como sejam os impactos socioeconómicos,
caso estes fatores não tenham sido 
abordados no âmbito do procedimento 
harmonizado previsto na parte C da 
Diretiva 2001/18/CE, ou na eventualidade 
de persistência de incerteza científica.
Essas medidas devem ser devidamente 
justificadas por motivos científicos ou por 
motivos relacionados com outros fatores 
legítimos que possam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM. Esses motivos podem 
ser invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

Or. en

Justificação

A legislação da União Europeia em matéria alimentar (178/2002) define princípios e 
responsabilidades comuns, meios para assegurar uma sólida base científica, bem como 
disposições e procedimentos organizacionais eficazes para servirem de base à tomada de 
decisões em matéria de segurança alimentar e géneros alimentícios. Tal prevê uma estreita 
colaboração com a EFSA, enquanto líder da avaliação de riscos, a Comissão e os 
Estados-Membros. Na fase de gestão de riscos, não deve ser atribuído aos 
notificadores/requerentes um papel formal.

Alteração 102
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido de um OGM tal 

(10) Os Estados-Membros, agindo 
enquanto gestores de riscos, devem estar 
autorizados ou ter a possibilidade de 
adotar medidas para limitar ou proibir o 



AM\1037402PT.doc 57/122 PE539.851v01-00

PT

como solicitado por um Estado-Membro, 
esse Estado-Membro deverá ter a 
possibilidade de adotar medidas para 
limitar ou proibir o cultivo de OGM
autorizados na totalidade ou em parte do 
seu território, alegando motivos diferentes 
dos avaliados de acordo com o conjunto 
harmonizado de regras da União, ou seja, 
a Diretiva 2001/18/CE e o
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União.
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, 
o uso do solo, os impactos 
socioeconómicos, a coexistência de 
culturas e as políticas públicas. Esses 
motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias 
específicas do Estado-Membro, região ou 
área em que estas medidas deverão ser 
aplicáveis.

cultivo de um determinado OGM, ou de 
grupos de OGM, ou de todos os OGM, na 
totalidade ou em parte do seu território, 
alegando motivos relacionados com o
ambiente ou outros fatores legítimos, 
como sejam os impactos socioeconómicos, 
caso estes fatores não tenham sido 
abordados no âmbito dos procedimentos 
harmonizados previstos na parte C da
Diretiva 2001/18/CE e do
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, ou na 
eventualidade de persistência de incerteza 
científica. Essas medidas devem estar em 
conformidade com o direito da União.  

Or. en

Alteração 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido de um OGM tal 
como solicitado por um Estado-Membro, 
esse Estado-Membro deverá ter a 
possibilidade de adotar medidas para 
limitar ou proibir o cultivo de OGM 
autorizados na totalidade ou em parte do 
seu território, alegando motivos diferentes 
dos avaliados de acordo com o conjunto 

(10) No caso em que o 
notificador/requerente decida não 
aproveitar a possibilidade de apresentar 
um pedido de restrição do âmbito 
geográfico de um determinado OGM, o 
Estado-Membro interessado deve enviar à 
Comissão as medidas justificadas para 
limitar ou proibir o cultivo desse OGM na 
totalidade ou em parte do seu território, 
alegando motivos enumerados no artigo 
26.º-B, n.º 3 da presente diretiva,
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harmonizado de regras da União, ou seja, 
a Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União.
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, o 
uso do solo, os impactos socioeconómicos, 
a coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

conformes com o direito da União. Esses 
motivos podem estar relacionados com os 
objetivos de política ambiental ou agrícola 
ou com outros motivos legítimos, como 
sejam o ordenamento do território, o uso 
do solo, os impactos socioeconómicos, a 
coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

Or. en

Alteração 104
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido de um OGM tal 
como solicitado por um Estado-Membro, 
esse Estado-Membro deverá ter a 
possibilidade de adotar medidas para 
limitar ou proibir o cultivo de OGM 
autorizados na totalidade ou em parte do 
seu território, alegando motivos diferentes 
dos avaliados de acordo com o conjunto 
harmonizado de regras da União, ou seja, a 
Diretiva 2001/18/CE e o
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União.
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, o 

(10) Além disso, deverá existir a 
possibilidade de o Estado-Membro agir 
como gestor de riscos e adotar medidas
fundamentadas para limitar ou proibir o 
cultivo de um OGM ou de grupos de 
OGM definidos por cultura ou 
característica ou de todos os OGM
autorizados na totalidade ou em parte do 
seu território, alegando motivos
relacionados com o interesse público
diferentes dos avaliados de acordo com o 
conjunto harmonizado de regras da União, 
ou seja, a Diretiva 2001/18/CE e o
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União.
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros fatores legítimos, 
como sejam os impactos socioeconómicos,
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uso do solo, os impactos socioeconómicos,
a coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

caso estes fatores não tenham sido 
abordados no âmbito do procedimento 
harmonizado previsto na parte C da 
Diretiva 2001/18/CE, ou na eventualidade 
de persistência de incerteza científica.
Essas medidas devem ser devidamente 
justificadas por motivos científicos ou por 
motivos relacionados com outros fatores 
legítimos que possam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM. Esses motivos podem 
ser invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

Or. en

Alteração 105
Paul Brannen

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido de um OGM tal como 
solicitado por um Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deverá ter a possibilidade 
de adotar medidas para limitar ou proibir o 
cultivo de OGM autorizados na totalidade 
ou em parte do seu território, alegando 
motivos diferentes dos avaliados de acordo 
com o conjunto harmonizado de regras da 
União, ou seja, a Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União. 
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, o 
uso do solo, os impactos socioeconómicos, 

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido de um OGM tal como 
solicitado por um Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deverá ter a possibilidade 
de adotar medidas para limitar ou proibir o 
cultivo de OGM autorizados na totalidade 
ou em parte do seu território, alegando 
motivos diferentes dos avaliados de acordo 
com o conjunto harmonizado de regras da 
União, ou seja, a Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União. 
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola baseados em dados empíricos, ou 
com outros motivos legítimos, como sejam 
o ordenamento do território, o uso do solo, 
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a coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

os impactos socioeconómicos, a 
coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

Or. en

Justificação

Resulta da alteração ao artigo 26.°-B, n.° 3.

Alteração 106
Valentinas Mazuronis

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido de um OGM tal como 
solicitado por um Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deverá ter a possibilidade 
de adotar medidas para limitar ou proibir o 
cultivo de OGM autorizados na totalidade 
ou em parte do seu território, alegando 
motivos diferentes dos avaliados de 
acordo com o conjunto harmonizado de 
regras da União, ou seja, a Diretiva 
2001/18/CE e o Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, que sejam conformes com o 
direito da União. Esses motivos podem 
estar relacionados com os objetivos de 
política ambiental ou agrícola ou com 
outros motivos legítimos, como sejam o 
ordenamento do território, o uso do solo,
os impactos socioeconómicos, a 
coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 

(10) Sem prejuízo da possibilidade 
prevista de um Estado-Membro solicitar a 
adaptação do âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido, deverá existir 
sempre a possibilidade de um 
Estado-Membro adotar medidas
fundamentadas para limitar ou proibir o 
cultivo de um OGM ou de grupos de 
OGM definidos por cultura ou 
característica ou de todos os OGM
autorizados na totalidade ou em parte do 
seu território, alegando motivos
relacionados com o interesse público, que 
sejam conformes com o direito da União.
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros fatores legítimos, 
como sejam os impactos socioeconómicos,
caso estes fatores não tenham sido 
abordados no âmbito do procedimento 
harmonizado previsto na parte C da 
Diretiva 2001/18/CE, ou na eventualidade 
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invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

de persistência de incerteza científica.
Esses motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias específicas 
do Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas deverão ser aplicáveis.

Or. en

Alteração 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido de um OGM tal como 
solicitado por um Estado-Membro, esse 
Estado-Membro deverá ter a possibilidade 
de adotar medidas para limitar ou proibir o 
cultivo de OGM autorizados na totalidade 
ou em parte do seu território, alegando 
motivos diferentes dos avaliados de 
acordo com o conjunto harmonizado de 
regras da União, ou seja, a Diretiva 
2001/18/CE e o Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, que sejam conformes com o 
direito da União. Esses motivos podem 
estar relacionados com os objetivos de 
política ambiental ou agrícola ou com 
outros motivos legítimos, como sejam o 
ordenamento do território, o uso do solo, 
os impactos socioeconómicos, a 
coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

(10) Sem prejuízo da possibilidade 
prevista de um Estado-Membro solicitar a 
adaptação do âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido, deverá existir 
sempre a possibilidade de um Estado-
Membro agir como gestor de riscos e
adotar medidas fundamentadas para 
limitar ou proibir o cultivo de um OGM ou 
de grupos de OGM definidos por cultura 
ou características ou de todos os OGM 
autorizados na totalidade ou em parte do 
seu território, alegando motivos de 
interesse público, que sejam conformes 
com o direito da União. Esses motivos 
podem estar relacionados com os objetivos 
de política ambiental ou agrícola ou com 
outros fatores legítimos, como sejam os 
impactos socioeconómicos, caso estes 
fatores não tenham sido abordados no 
âmbito do procedimento harmonizado 
previsto na parte C da Diretiva 
2001/18/CE, ou na eventualidade de 
persistência de incerteza científica. As 
medidas em causa deverão ser 
devidamente justificadas com base em 
motivações científicas ou outras ligadas a 
fatores de natureza sanitária, económica, 
social e ética que poderão derivar da 
emissão deliberada ou da colocação no 
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mercado de OGM. Esses motivos podem 
ser invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

Or. it

Alteração 108
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido de um OGM tal 
como solicitado por um Estado-Membro, 
esse Estado-Membro deverá ter a 
possibilidade de adotar medidas para 
limitar ou proibir o cultivo de OGM 
autorizados na totalidade ou em parte do 
seu território, alegando motivos diferentes 
dos avaliados de acordo com o conjunto 
harmonizado de regras da União, ou seja, 
a Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União. 
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, o 
uso do solo, os impactos socioeconómicos, 
a coexistência de culturas e as políticas 
públicas. Esses motivos podem ser 
invocados individualmente ou em 
combinação, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas deverão ser aplicáveis.

(10) Qualquer Estado-Membro deverá ter 
a possibilidade de adotar medidas para 
limitar ou proibir o cultivo de OGM 
autorizados na totalidade ou em parte do 
seu território. Essas medidas, deixadas à 
livre apreciação dos Estados-Membros,
podem basear-se em objetivos de política 
ambiental ou agrícola ou noutros motivos 
legítimos, como sejam o ordenamento do 
território, o uso do solo, os impactos 
socioeconómicos, a coexistência de 
culturas e a ordem pública.
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Or. fr

Alteração 109
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

(10) Além disso, e apenas no caso em que 
o notificador/requerente tenha recusado 
adaptar o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido de um OGM tal 
como solicitado por um Estado-Membro, 
esse Estado-Membro deverá ter a 
possibilidade de adotar medidas para 
limitar ou proibir o cultivo de OGM
autorizados na totalidade ou em parte do 
seu território, alegando motivos diferentes 
dos avaliados de acordo com o conjunto 
harmonizado de regras da União, ou seja, 
a Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, que 
sejam conformes com o direito da União. 
Esses motivos podem estar relacionados 
com os objetivos de política ambiental ou 
agrícola ou com outros motivos legítimos, 
como sejam o ordenamento do território, 
o uso do solo, os impactos 
socioeconómicos, a coexistência de
culturas e as políticas públicas. Esses 
motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias 
específicas do Estado-Membro, região ou 
área em que estas medidas deverão ser 
aplicáveis.

(10) Os Estados-Membros devem ter
sempre a possibilidade de agir como 
gestores de riscos e adotar medidas
fundamentadas para limitar ou proibir o 
cultivo de um OGM, de grupos de OGM 
definidos por cultura ou característica, ou 
de todos os OGM na totalidade ou em parte 
do seu território, alegando motivos 
relacionados com os objetivos de política 
ambiental ou agrícola, ou motivos de outro 
modo legítimos que possam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM, como os impactos 
socioeconómicos, a coexistência ou a
persistência de incerteza científica. Esses 
motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação.

Or. en
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Justificação

Baseado na alteração n.º 11 do projeto de recomendação, mas sem referência à "fase 1" e 
reforçando os exemplos dados. No seu projeto de proposta, até mesmo a Comissão permitira 
aos governos proibir determinados ou todos os OGM. O Conselho não acompanhou a 
Comissão nem a posição do Parlamento em 1.ª leitura. 

Alteração 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posição do Conselho
Considerando 10-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(10-A) Tendo em conta que o último 
estudo que aborda e analisa as 
consequências da utilização destes 
produtos para a segurança e para o 
consumo humano data de 2001, e que os 
últimos estudos sobre o seu impacto 
socioeconómico e na saúde animal datam 
de 2011/2012, deverá ser promovida e 
apoiada a realização de mais estudos 
sobre o impacto destes produtos no 
ambiente e na saúde humana e animal.

Or. pt

Alteração 111
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Considerando 11

Posição do Conselho Alteração

(11) O nível de proteção da saúde humana 
ou animal e do ambiente visado pela União
permite uma avaliação científica 
uniforme em toda a União e a presente 
diretiva não deverá alterar essa situação.
Por conseguinte, a fim de evitar qualquer 
interferência com as competências 
conferidas ao abrigo da Diretiva 

(11) O nível de proteção da saúde humana 
ou animal e do ambiente visado pela União
não pode ser afastado por um 
Estado-Membro, devendo este princípio 
ser mantido. Por conseguinte, a fim de 
evitar qualquer interferência com as 
competências conferidas ao abrigo da 
Diretiva 2001/18/CE e do 
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2001/18/CE e do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 aos avaliadores e aos 
gestores de riscos, os Estados-Membros 
deverão invocar apenas motivos 
relacionados com os objetivos de política 
ambiental que não contendam com a 
avaliação dos riscos para a saúde e para o 
ambiente que são avaliados no contexto 
dos processos de autorização previstos na 
Diretiva 2001/18/CE e no 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, como, 
por exemplo, a manutenção de 
determinados tipos de características 
naturais e paisagísticas, de certos habitats 
e ecossistemas e de funções e serviços 
específicos dos ecossistemas.

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 aos 
avaliadores e aos gestores de riscos, os 
Estados-Membros deverão invocar apenas 
motivos relacionados com os impactos 
ambientais que complementem a avaliação 
dos riscos para a saúde e para o ambiente 
que são avaliados no contexto dos 
processos de autorização previstos na 
Diretiva 2001/18/CE e no 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

Or. en

Alteração 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Considerando 11

Posição do Conselho Alteração

(11) O nível de proteção da saúde humana 
ou animal e do ambiente visado pela União 
permite uma avaliação científica 
uniforme em toda a União e a presente 
diretiva não deverá alterar essa situação. 
Por conseguinte, a fim de evitar qualquer 
interferência com as competências 
conferidas ao abrigo da Diretiva 
2001/18/CE e do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 aos avaliadores e aos 
gestores de riscos, os Estados-Membros 
deverão invocar apenas motivos 
relacionados com os objetivos de política 
ambiental que não contendam com a 
avaliação dos riscos para a saúde e para o 
ambiente que são avaliados no contexto 
dos processos de autorização previstos na 
Diretiva 2001/18/CE e no 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, como, 

(11) O nível de proteção da saúde humana 
ou animal e do ambiente visado pela União 
não pode ser afastado por um Estado-
Membro, devendo este princípio ser 
mantido. Por conseguinte, a fim de evitar 
qualquer interferência com as 
competências conferidas ao abrigo da 
Diretiva 2001/18/CE e do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 aos 
avaliadores e aos gestores de riscos, os 
Estados-Membros deverão invocar apenas 
motivos respeitadores dos objetivos de 
política ambiental que complementem a 
avaliação dos riscos para a saúde e para o 
ambiente que são avaliados no contexto 
dos processos de autorização previstos na 
Diretiva 2001/18/CE e no 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003.
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por exemplo, a manutenção de 
determinados tipos de características 
naturais e paisagísticas, de certos habitats 
e ecossistemas e de funções e serviços
específicos dos ecossistemas.

Or. it

Alteração 113
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 11

Posição do Conselho Alteração

(11) O nível de proteção da saúde humana 
ou animal e do ambiente visado pela União 
permite uma avaliação científica uniforme 
em toda a União e a presente diretiva não 
deverá alterar essa situação. Por 
conseguinte, a fim de evitar qualquer 
interferência com as competências 
conferidas ao abrigo da Diretiva 
2001/18/CE e do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 aos avaliadores e aos 
gestores de riscos, os Estados-Membros 
deverão invocar apenas motivos 
relacionados com os objetivos de política 
ambiental que não contendam com a
avaliação dos riscos para a saúde e para o 
ambiente que são avaliados no contexto 
dos processos de autorização previstos na 
Diretiva 2001/18/CE e no 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, como, 
por exemplo, a manutenção de 
determinados tipos de características 
naturais e paisagísticas, de certos habitats e 
ecossistemas e de funções e serviços 
específicos dos ecossistemas.

(11) A União Europeia deve garantir um 
elevado nível de proteção da saúde humana 
ou animal e do ambiente mediante uma 
avaliação científica uniforme e rigorosa, 
verdadeiramente independente e de 
qualidade em toda a União e a presente 
diretiva não deverá alterar essa situação.
Por conseguinte, a fim de evitar qualquer 
interferência com as competências 
conferidas ao abrigo da Diretiva 
2001/18/CE e do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 aos avaliadores e aos 
gestores de riscos, os Estados-Membros 
deverão invocar apenas motivos 
relacionados com os objetivos de política 
ambiental complementares à avaliação dos 
riscos para a saúde e para o ambiente que 
são avaliados no contexto dos processos de 
autorização previstos na Diretiva 
2001/18/CE e no Regulamento (CE)
n.º 1829/2003, como, por exemplo, a 
manutenção de determinados tipos de 
características naturais e paisagísticas, de 
certos habitats e ecossistemas e de funções 
e serviços específicos dos ecossistemas.

Or. fr
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Alteração 114
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 11-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(11-A) Os Estados-Membros devem 
também poder fundamentar essas 
medidas em motivos relacionados com as 
repercussões socioeconómicas. Esses 
motivos podem incluir, nomeadamente, a 
inviabilidade ou o elevado custo das 
medidas de coexistência ou a 
impossibilidade de aplicar medidas de 
coexistência devido a condições 
geográficas específicas, como, por 
exemplo, no caso de ilhas pequenas ou 
zonas de montanha, a necessidade de 
proteger a diversidade da produção 
agrícola, ou a necessidade de assegurar a 
pureza das sementes;

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 14 da relatora; adiciona uma frase introdutória.

Alteração 115
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Considerando 11-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(11-A) Os Estados-Membros devem estar 
autorizados a basear as medidas que 
limitam ou proíbem o cultivo de um OGM 
ou de grupos de OGM definidos por 
cultura ou característica ou de todos os 
OGM, alegando motivos devidamente 
justificados relacionados com os impactos 
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ambientais. Esses motivos podem incluir a 
prevenção do surgimento de resistência 
aos pesticidas entre ervas daninhas e 
pragas, a invasividade ou a persistência 
da variedade geneticamente modificada 
ou a possibilidade de cruzamento com 
plantas cultivadas a nível doméstico ou 
selvagens, a prevenção dos efeitos 
negativos sobre o ambiente local causados 
por alterações nas práticas agrícolas 
ligadas ao cultivo de OGM, a manutenção 
e o desenvolvimento de práticas agrícolas 
que proporcionem melhor potencial de 
conciliação da produção com a 
sustentabilidade dos ecossistemas, a 
manutenção da biodiversidade local, 
nomeadamente de certos habitats e 
ecossistemas, ou certos tipos de 
características naturais e paisagísticas, a 
carência ou a insuficiência dos dados 
referentes aos efeitos negativos potenciais 
da libertação de OGM no meio ambiente 
local ou regional dos Estados-Membros, 
incluindo na biodiversidade.

Or. en

Alteração 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Considerando 11-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(11-A) Deverá ser permitido aos Estados-
Membros fundamentar as medidas 
destinadas a limitar ou proibir o cultivo de 
OGM com base em motivações 
devidamente justificadas ligadas às 
consequências ambientais e ao respeito 
pelas práticas agrícolas tradicionais ou 
ainda em motivações relacionadas com a 
gestão de riscos. Esses motivos podem 
incluir a prevenção do desenvolvimento 
de resistência aos pesticidas entre ervas 
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daninhas e pragas; a invasividade ou a
persistência da variedade geneticamente 
modificada ou a possibilidade de 
cruzamento com plantas domésticas 
cultivadas ou selvagens; a prevenção dos 
efeitos negativos sobre o ambiente local 
causados por alterações nas práticas 
agrícolas ligadas ao cultivo de OGM; a 
manutenção e o desenvolvimento de 
práticas agrícolas que proporcionem o 
melhor potencial de conciliar a produção 
com a sustentabilidade dos ecossistemas; 
a manutenção da biodiversidade local, 
nomeadamente de certos habitats e 
ecossistemas, ou certos tipos de 
características naturais e paisagísticas; a 
ausência ou a insuficiência dos dados 
referentes aos efeitos negativos potenciais 
da libertação de OGM no meio ambiente 
local ou regional dos Estados-Membros, 
incluindo na biodiversidade.

Or. it

Alteração 117
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Considerando 11-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(11-B) Os motivos associados aos 
impactos socioeconómicos podem incluir 
a inviabilidade ou o elevado custo das 
medidas de coexistência, ou a 
impossibilidade de aplicar medidas de 
coexistência devido a condições 
geográficas específicas.

Or. en

Alteração 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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Posição do Conselho
Considerando 11-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(11-B) Entre as motivações ligadas aos 
efeitos socioeconómicos podem incluir-se 
a inviabilidade ou o elevado custo das 
medidas de coexistência ou a 
impossibilidade de aplicar tais medidas 
devido a condições geográficas 
específicas, como, por exemplo, no caso 
de ilhas pequenas ou zonas de montanha, 
a necessidade de proteger a diversidade da 
produção agrícola ou a necessidade de 
assegurar a pureza das sementes, a 
disponibilidade de materiais de 
propagação vegetal, bem como a 
conservação dos métodos de produção 
agrícola convencionais e biológicos.

Or. it

Alteração 119
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Considerando 11-C (novo)

Posição do Conselho Alteração

(11-C) Os Estados-Membros devem poder 
fundamentar as medidas de limitação ou 
de proibição do cultivo de um OGM ou de 
grupos de OGM definidos por cultura ou 
característica ou de todos os OGM, 
noutros motivos que podem incluir a 
afetação dos solos, o ordenamento do 
território ou outros fatores legítimos.

Or. en
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Alteração 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

Posição do Conselho
Considerando 11-C (novo)

Posição do Conselho Alteração

(11-C) Deverá, para além disso, ser 
permitido aos Estados-Membros 
fundamentar as medidas destinadas a 
limitar ou proibir o cultivo de OGM com 
base noutras motivações, que podem 
incluir a afetação dos solos, o 
ordenamento do território urbano e rural 
ou outros fatores legítimos, como os 
relativos às tradições culturais.

Or. it

Alteração 121
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 12

Posição do Conselho Alteração

(12) Os Estados-Membros deverão
também poder basear as decisões que 
adotarem ao abrigo da Diretiva 
2001/18/CE em motivos associados aos 
impactos socioeconómicos que possam 
resultar do cultivo de um OGM no 
território do Estado-Membro em questão.
Embora a Recomendação da 
Comissão de 13 de julho de 20101 tenha 
abordado as medidas relativas à 
coexistência de culturas, os Estados-
Membros deverão ter a possibilidade, ao 
abrigo da presente diretiva, de adotar 
medidas para limitar ou proibir o cultivo 
de OGM autorizados na totalidade ou em 
parte do seu território. Esses motivos 
podem estar relacionados com a 
impraticabilidade ou a impossibilidade de 

(12) A decisão dos Estados-Membros de 
limitar ou proibir o cultivo de OGM nos 
respetivos territórios deverá também poder
basear-se em motivos associados aos 
impactos socioeconómicos que possam 
resultar do cultivo de um OGM no 
território do Estado-Membro em questão.
Esses motivos podem estar relacionados
nomeadamente com a impraticabilidade ou 
a impossibilidade de aplicar medidas de 
coexistência em virtude de condições 
geográficas específicas, a necessidade de 
evitar a presença de OGM noutros 
produtos, como produtos específicos ou 
especiais, a necessidade de proteger a 
diversidade da produção agrícola ou de 
assegurar a pureza das sementes e do 
material de propagação vegetativa. Além 
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aplicar medidas de coexistência em virtude 
de condições geográficas específicas, a 
necessidade de evitar a presença de OGM 
noutros produtos, como produtos 
específicos ou especiais, a necessidade de 
proteger a diversidade da produção 
agrícola ou de assegurar a pureza das 
sementes e do material de propagação 
vegetativa. Além disso, como lhe fora 
solicitado nas Conclusões do Conselho 
de 5 de dezembro de 2008 sobre os 
organismos geneticamente modificados, a 
Comissão apresentou ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
as implicações socioeconómicas do cultivo 
de OGM. Os resultados desse relatório 
podem dar aos Estados-Membros 
informações valiosas que lhes permitam 
estudar a possibilidade de tomar decisões 
com base na presente diretiva.

disso, como lhe fora solicitado nas 
Conclusões do Conselho de 5 de dezembro 
de 2008 sobre os organismos 
geneticamente modificados, a Comissão 
apresentou ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre as implicações 
socioeconómicas do cultivo de OGM. Os 
resultados desse relatório podem dar aos 
Estados-Membros informações valiosas 
que lhes permitam estudar a possibilidade 
de tomar decisões com base na presente 
diretiva.

__________________
1 Recomendação da Comissão 
de 13 de julho de 2010 relativa a 
orientações para a elaboração de medidas 
nacionais de coexistência para impedir a 
presença acidental de OGM em culturas 
convencionais e biológicas (JO C 200 de 
22.7.2010, p. 1).

Or. fr

Alteração 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Considerando 12

Posição do Conselho Alteração

(12) Os Estados-Membros deverão também 
poder basear as decisões que adotarem ao 
abrigo da Diretiva 2001/18/CE em motivos 
associados aos impactos socioeconómicos 
que possam resultar do cultivo de um 
OGM no território do Estado-Membro em 

(12) Os Estados-Membros deverão também 
poder basear as decisões que adotarem ao 
abrigo da Diretiva 2001/18/CE em motivos 
associados aos impactos socioeconómicos 
que possam resultar do cultivo de um 
OGM no território do Estado-Membro em 



AM\1037402PT.doc 73/122 PE539.851v01-00

PT

questão. Embora a Recomendação da 
Comissão de 13 de julho de 20101 tenha 
abordado as medidas relativas à 
coexistência de culturas, os Estados-
-Membros deverão ter a possibilidade, ao 
abrigo da presente diretiva, de adotar 
medidas para limitar ou proibir o cultivo 
de OGM autorizados na totalidade ou em 
parte do seu território. Esses motivos 
podem estar relacionados com a
impraticabilidade ou a impossibilidade de
aplicar medidas de coexistência em 
virtude de condições geográficas 
específicas, a necessidade de evitar a 
presença de OGM noutros produtos, como 
produtos específicos ou especiais, a 
necessidade de proteger a diversidade da 
produção agrícola ou de assegurar a pureza 
das sementes e do material de propagação 
vegetativa. Além disso, como lhe fora 
solicitado nas Conclusões do Conselho 
de 5 de dezembro de 2008 sobre os 
organismos geneticamente modificados, a 
Comissão apresentou ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
as implicações socioeconómicas do cultivo 
de OGM. Os resultados desse relatório 
podem dar aos Estados-Membros 
informações valiosas que lhes permitam 
estudar a possibilidade de tomar decisões 
com base na presente diretiva.

questão. Esses motivos podem estar 
relacionados com a necessidade ou 
vontade de evitar a presença de OGM 
noutros produtos, como produtos 
específicos ou especiais, a necessidade de 
proteger a diversidade da produção 
agrícola ou de assegurar a pureza das 
sementes e do material de propagação 
vegetativa. Além disso, como lhe fora 
solicitado nas Conclusões do Conselho 
de 5 de dezembro de 2008 sobre os 
organismos geneticamente modificados, a 
Comissão apresentou ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
as implicações socioeconómicas do cultivo 
de OGM. Os resultados desse relatório 
podem dar aos Estados-Membros 
informações valiosas que lhes permitam 
estudar a possibilidade de tomar decisões 
com base na presente diretiva.

__________________
1 Recomendação da Comissão 
de 13 de julho de 2010 relativa a 
orientações para a elaboração de medidas 
nacionais de coexistência para impedir a 
presença acidental de OGM em culturas 
convencionais e biológicas (JO C 200 
de 22.7.2010, p. 1).

Or. en

Alteração 123
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
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Posição do Conselho
Considerando 12-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(12-A) Além disso, os Estados-Membros 
devem cooperar entre si para implementar 
"zonas tampão" adequadas entre zonas 
livres de OGM e zonas em que são 
cultivados OGM, para evitar 
consequências acidentais de 
contaminação transfronteiriça

Or. en

Alteração 124
Lorenzo Fontana

Posição do Conselho
Considerando 13

Posição do Conselho Alteração

(13) As limitações ou proibições adotadas 
ao abrigo da presente diretiva deverão 
dizer respeito ao cultivo, e não à livre 
circulação e importação, de sementes 
geneticamente modificadas e de materiais 
de propagação vegetativa enquanto 
produtos ou contidos em produtos e de 
produtos da sua colheita, e deverão além 
do mais ser conformes com os Tratados, 
em particular no que se refere ao 
princípio da não discriminação entre 
produtos nacionais e não nacionais, ao 
princípio da proporcionalidade e ao 
disposto nos artigos 34.º e 36.º e no 
artigo 216.º, n.º 2, do TFUE.

(13) As limitações ou proibições adotadas 
ao abrigo da presente diretiva deverão 
dizer respeito ao cultivo, e podem, por 
escolha do Estado-Membro, incluir a livre 
circulação e importação de sementes 
geneticamente modificadas e de materiais 
de propagação vegetativa, enquanto 
produtos ou contidos em produtos, e de 
produtos da sua colheita.

Or. it

Alteração 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh
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Posição do Conselho
Considerando 13

Posição do Conselho Alteração

(13) As limitações ou proibições adotadas 
ao abrigo da presente diretiva deverão 
dizer respeito ao cultivo, e não à livre
circulação e importação, de sementes 
geneticamente modificadas e de materiais 
de propagação vegetativa enquanto 
produtos ou contidos em produtos e de 
produtos da sua colheita, e deverão além 
do mais ser conformes com os Tratados, 
em particular no que se refere ao princípio 
da não discriminação entre produtos 
nacionais e não nacionais, ao princípio da
proporcionalidade e ao disposto nos 
artigos 34.º e 36.º e no artigo 216.º, n.º 2, 
do TFUE.

(13) As limitações ou proibições adotadas 
ao abrigo da presente diretiva deverão 
dizer respeito ao cultivo, à circulação e à
importação de sementes geneticamente 
modificadas e de materiais de propagação 
vegetativa enquanto produtos ou contidos 
em produtos e de produtos da sua colheita, 
e deverão além do mais ser conformes com 
os Tratados, em particular no que se refere 
ao princípio da proporcionalidade e ao 
disposto nos artigos 34.º e 36.º e no 
artigo 216.º, n.º 2, do TFUE.

Or. fr

Justificação

Em conformidade com o princípio da precaução, os Estados-Membros devem poder recusar a 
colocação no mercado e, por conseguinte, a importação de OGM. A segurança dos 
consumidores deve ter prioridade sobre os interesses da indústria agroalimentar.

Alteração 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posição do Conselho
Considerando 13

Posição do Conselho Alteração

(13) As limitações ou proibições adotadas
ao abrigo da presente diretiva deverão 
dizer respeito ao cultivo, e não à livre 
circulação e importação, de sementes 
geneticamente modificadas e de materiais 
de propagação vegetativa enquanto 
produtos ou contidos em produtos e de 

(13) As limitações ou proibições adotadas
pelos Estados-Membros deverão dizer 
respeito ao cultivo, e à livre circulação e 
importação de sementes geneticamente 
modificadas e de materiais de propagação 
vegetativa enquanto produtos ou contidos 
em produtos e de produtos da sua colheita, 
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produtos da sua colheita, e deverão além 
do mais ser conformes com os Tratados, 
em particular no que se refere ao princípio 
da não discriminação entre produtos 
nacionais e não nacionais, ao princípio da 
proporcionalidade e ao disposto nos
artigos 34.º e 36.º e no artigo 216.º, n.º 2, 
do TFUE.

e deverão ser conformes com os Tratados, 
em particular no que se refere ao princípio 
da não discriminação entre produtos 
nacionais e não nacionais, ao princípio da 
proporcionalidade e ao disposto nos artigos 
34.º e 36.º e no artigo 216.º, n.º 2, do 
TFUE.

Or. fr

Alteração 127
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Considerando 14

Posição do Conselho Alteração

(14) As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo da presente diretiva 
deverão ser sujeitas a um procedimento de 
controlo e informação a nível da União.
Tendo em conta o nível de controlo e 
informação da União não é necessário 
prever, além disso, a aplicação da Diretiva 
98/34/CE do Parlamento e do Conselho1. 
Os Estados-Membros podem limitar ou 
proibir o cultivo de um OGM na totalidade 
ou parte do seu território a contar da data 
da entrada em vigor da autorização da 
União e no máximo dois anos após a data 
em que foi dado 
consentimento/autorização, uma vez 
decorrido o prazo suspensivo fixado 
durante o qual a Comissão dispôs da 
possibilidade de apresentar comentários 
sobre as medidas propostas.

(14) As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo da presente diretiva 
deverão ser sujeitas a um procedimento de 
controlo e informação a nível da União.
Tendo em conta o nível de controlo e 
informação da União não é necessário 
prever, além disso, a aplicação da Diretiva 
98/34/CE do Parlamento e do Conselho1

Os Estados-Membros podem limitar ou 
proibir o cultivo de um OGM ou de grupos 
de OGM definidos por cultura ou 
característica ou de todos os OGM na 
totalidade ou parte do seu território a 
contar da data da entrada em vigor da 
autorização da União e durante todo 
período de vigência do consentimento/ da 
autorização, uma vez decorrido o prazo 
suspensivo fixado durante o qual a 
Comissão dispôs da possibilidade de 
apresentar comentários sobre as medidas 
propostas.

__________________ __________________
1 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 

1 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 



AM\1037402PT.doc 77/122 PE539.851v01-00

PT

regulamentações técnicas e das regras 
sobre serviços da sociedade da informação 
(JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

regulamentações técnicas e das regras 
sobre serviços da sociedade da informação 
(JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

Or. en

Alteração 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Considerando 14

Posição do Conselho Alteração

(14) As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo da presente diretiva 
deverão ser sujeitas a um procedimento de 
controlo e informação a nível da União. 
Tendo em conta o nível de controlo e 
informação da União não é necessário 
prever, além disso, a aplicação da Diretiva 
98/34/CE do Parlamento e do Conselho1. 
Os Estados-Membros podem limitar ou 
proibir o cultivo de um OGM na totalidade 
ou parte do seu território a contar da data 
da entrada em vigor da autorização da 
União e no máximo dois anos após a data 
em que foi dado 
consentimento/autorização, uma vez 
decorrido o prazo suspensivo fixado 
durante o qual a Comissão dispôs da 
possibilidade de apresentar comentários 
sobre as medidas propostas.

(14) As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo da presente diretiva 
deverão ser sujeitas a um procedimento de 
controlo e informação a nível da União. 
Tendo em conta o nível de controlo e 
informação da União não é necessário 
prever, além disso, a aplicação da Diretiva 
98/34/CE do Parlamento e do Conselho1. 
Os Estados-Membros podem limitar ou 
proibir o cultivo de um OGM na totalidade 
ou em parte do seu território antes da data 
da entrada em vigor da autorização da 
União e durante todo o período de 
vigência do consentimento/da 
autorização, uma vez decorrido o prazo 
suspensivo fixado durante o qual a 
Comissão dispôs da possibilidade de 
apresentar comentários sobre as medidas 
propostas. O Estado-Membro em questão 
deverá, por conseguinte, comunicar as 
medidas propostas à Comissão pelo menos 
75 dias antes da sua autorização, a fim de 
dar oportunidade à Comissão de 
apresentar comentários, devendo abster-
se de adotar e aplicar essas medidas 
durante esse prazo. No termo do prazo 
suspensivo fixado, o Estado-Membro 
deverá poder adotar as medidas, tal como 
inicialmente propostas ou alteradas, para 
ter em conta os comentários da Comissão.

__________________ __________________
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1Diretiva 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 sobre serviços da 
sociedade da informação (JO L 204 
de 21.7.1998, p. 37).

1 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 
sobre serviços da sociedade da informação 
(JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

Or. it

Alteração 129
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 14

Posição do Conselho Alteração

(14) As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo da presente diretiva 
deverão ser sujeitas a um procedimento de
controlo e informação a nível da União. 
Tendo em conta o nível de controlo e 
informação da União não é necessário
prever, além disso, a aplicação da Diretiva 
98/34/CE do Parlamento e do Conselho1.
Os Estados-Membros podem limitar ou 
proibir o cultivo de um OGM na totalidade 
ou parte do seu território a contar da data 
da entrada em vigor da autorização da 
União e no máximo dois anos após a data 
em que foi dado 
consentimento/autorização, uma vez 
decorrido o prazo suspensivo fixado 
durante o qual a Comissão dispôs da 
possibilidade de apresentar comentários 
sobre as medidas propostas.

(14)  As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo da presente diretiva 
deverão ser sujeitas a um procedimento de
informação a nível da União em 
conformidade com da Diretiva 98/34/CE 
do Parlamento e do Conselho1. Os Estados-
Membros podem limitar ou proibir o 
cultivo de um OGM na totalidade ou parte 
do seu território sem quaisquer restrições 
de tempo ou de duração.

__________________ __________________
1 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 
sobre serviços da sociedade da informação
(JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

1 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 
sobre serviços da sociedade da informação
(JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).
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Or. fr

Alteração 130
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 14

Posição do Conselho Alteração

(14) As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo da presente diretiva 
deverão ser sujeitas a um procedimento de 
controlo e informação a nível da União.
Tendo em conta o nível de controlo e 
informação da União não é necessário 
prever, além disso, a aplicação da Diretiva 
98/34/CE do Parlamento e do Conselho1

Os Estados-Membros podem limitar ou 
proibir o cultivo de um OGM na totalidade 
ou parte do seu território a contar da data 
da entrada em vigor da autorização da 
União e no máximo dois anos após a data 
em que foi dado 
consentimento/autorização, uma vez 
decorrido o prazo suspensivo fixado
durante o qual a Comissão dispôs da 
possibilidade de apresentar comentários 
sobre as medidas propostas.

(14) As medidas dos Estados-Membros 
adotadas ao abrigo da presente diretiva 
deverão ser sujeitas a um procedimento de 
controlo e informação a nível da União.
Tendo em conta o nível de controlo e 
informação da União não é necessário 
prever, além disso, a aplicação da Diretiva 
98/34/CE do Parlamento e do Conselho1

Os Estados-Membros podem limitar ou 
proibir o cultivo de todos os OGM, de um
grupo de OGM ou de um determinado 
OGM na totalidade ou parte do seu 
território a contar da data da entrada em 
vigor da autorização da União e durante
todo período de vigência do 
consentimento/ da autorização.

__________________ __________________
1 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 
sobre serviços da sociedade da informação 
(JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

1 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 
sobre serviços da sociedade da informação 
(JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

Or. en

Justificação

Compatível com a alteração n.º 17 do projeto de recomendação. No seu projeto de proposta, 
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até mesmo a Comissão permitira aos governos proibir determinados ou todos os OGM. O 
Conselho não acompanhou a Comissão nem a posição do Parlamento em 1.ª leitura.

Alteração 131
Biljana Borzan

Posição do Conselho
Considerando 14-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(14-A) Durante o prazo suspensivo, o 
requerente/ titular da autorização, que 
seria afetado pelas medidas de restrição 
ou proibição do cultivo de um OGM ou 
grupo de OGM num Estado-Membro, 
deve abster-se de qualquer atividade 
relacionada com o cultivo desse OGM ou 
grupo de OGM nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 132
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 15

Posição do Conselho Alteração

(15) As decisões de limitar ou proibir o 
cultivo de OGM pelos Estados-Membros 
na totalidade ou em parte do seu território 
não deverão impedir a investigação no 
domínio das biotecnologias, desde que 
sejam respeitadas todas as medidas de 
segurança necessárias durante essas 
atividades de investigação.

(15) As decisões de limitar ou proibir o 
cultivo de OGM pelos Estados-Membros 
na totalidade ou em parte do seu território 
não deverão impedir a investigação no 
domínio das biotecnologias, desde que 
sejam respeitadas todas as medidas de 
segurança necessárias durante essas 
atividades de investigação. Além disso, a 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos (EFSA) e os 
Estados-Membros devem ter por objetivo 
a formação de uma extensa rede de 
organizações científicas europeias que 
represente todas as disciplinas, incluindo 
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as relacionadas com as questões 
ecológicas, e devem colaborar com vista à 
identificação precoce de potenciais fontes 
de divergência entre pareceres científicos, 
a fim de solucionar ou clarificar as 
questões científicas contenciosas. A 
Comissão e os Estados-Membros deverão 
assegurar que os recursos necessários 
para a investigação independente sobre os 
riscos potenciais resultantes da libertação 
deliberada no ambiente ou da colocação 
no mercado de OGM estejam garantidos, 
e que a aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual não impeça que os 
investigadores independentes tenham 
acesso a todo o material pertinente.

Or. en

Justificação

Texto proveniente da primeira leitura do PE, a ser considerado como um aditamento à 
alteração n.º 18 do projeto de recomendação. A cooperação no âmbito da investigação é um 
requisito prévio para uma avaliação de riscos digna desse nome.

Alteração 133
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 15

Posição do Conselho Alteração

(15) As decisões de limitar ou proibir o 
cultivo de OGM pelos Estados-Membros 
na totalidade ou em parte do seu território 
não deverão impedir a investigação no 
domínio das biotecnologias, desde que 
sejam respeitadas todas as medidas de 
segurança necessárias durante essas 
atividades de investigação.

(15) As decisões de limitar ou proibir o 
cultivo de OGM pelos Estados-Membros 
na totalidade ou em parte do seu território 
não deverão impedir a investigação no 
domínio das biotecnologias, desde que 
sejam respeitadas todas as medidas de 
segurança necessárias relativamente à 
saúde humana ou animal e à proteção do 
ambiente durante essas atividades de 
investigação.

Or. fr
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Alteração 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Considerando 15

Posição do Conselho Alteração

(15) As decisões de limitar ou proibir o 
cultivo de OGM pelos Estados-Membros 
na totalidade ou em parte do seu território 
não deverão impedir a investigação no 
domínio das biotecnologias, desde que 
sejam respeitadas todas as medidas de 
segurança necessárias durante essas 
atividades de investigação.

(15) As decisões de limitar ou proibir o 
cultivo de OGM pelos Estados-Membros 
na totalidade ou em parte do seu território 
não deverão impedir a investigação no 
domínio das biotecnologias, desde que 
sejam respeitadas todas as medidas de 
segurança necessárias durante essas 
atividades de investigação e essa atividade 
não prejudique o respeito dos motivos 
subjacentes á proibição.

Or. en

Alteração 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Considerando 15-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(15-A) Dada a importância das provas 
científicas na tomada de decisões relativa 
à proibição ou autorização de OGM, a 
Autoridade e os Estados-Membros 
deverão recorrer a institutos de 
investigação públicos e privados 
acreditados, a fim de assegurar um fluxo 
de informação contínuo e uma publicação 
precisa dos resultados das atividades de 
investigação relativas ao risco ou à 
comprovação de presença acidental, 
contaminação ou perigo para o ambiente 
ou a saúde humana provocados pelos 
OGM. 
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Or. it

Alteração 136
Julie Girling

Posição do Conselho
Considerando 16

Posição do Conselho Alteração

(16) Sempre que circunstâncias novas e 
objetivas justificarem uma adaptação do 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM e, em todo o caso, 
pelo menos dois anos após a data em que 
foi dado consentimento/ autorização, um 
Estado-Membro deverá poder solicitar 
através da Comissão ao titular desse 
consentimento/autorização que adapte o 
respetivo âmbito geográfico. Se o titular do 
consentimento/ da autorização não der o 
seu acordo expresso ou tácito, o Estado-
Membro deverá dispor da possibilidade de 
adotar medidas fundamentadas que limitem 
ou proíbam o cultivo desse OGM. O 
Estado-Membro em questão deverá 
comunicar um projeto dessas medidas à 
Comissão pelo menos 75 dias antes da sua 
adoção a fim de dar oportunidade à 
Comissão de apresentar comentários, 
devendo abster-se de adotar e aplicar essas 
medidas durante esse prazo. No termo do 
prazo suspensivo fixado, o Estado-Membro 
deverá poder adotar as medidas tal como 
inicialmente propostas ou alteradas para ter 
em conta os comentários da Comissão.

(16) Sempre que circunstâncias novas e 
objetivas justificarem uma adaptação do 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM e, em todo o caso, 
pelo menos cinco anos após a data em que 
foi dado consentimento/ autorização, um 
Estado-Membro deverá poder solicitar 
através da Comissão ao titular desse 
consentimento/autorização que adapte o 
respetivo âmbito geográfico. Se o titular do 
consentimento/ da autorização não der o 
seu acordo expresso ou tácito, o Estado-
Membro deverá dispor da possibilidade de 
adotar medidas fundamentadas que limitem 
ou proíbam o cultivo desse OGM. O 
Estado-Membro em questão deverá 
comunicar um projeto dessas medidas à 
Comissão pelo menos 75 dias antes da sua 
adoção a fim de dar oportunidade à 
Comissão de apresentar comentários, 
devendo abster-se de adotar e aplicar essas 
medidas durante esse prazo. No termo do 
prazo suspensivo fixado, o Estado-Membro 
deverá poder adotar as medidas tal como 
inicialmente propostas ou alteradas para ter 
em conta os comentários da Comissão.

Or. en

Alteração 137
Paul Brannen

Posição do Conselho
Considerando 16
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Posição do Conselho Alteração

(16) Sempre que circunstâncias novas e 
objetivas justificarem uma adaptação do 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM e, em todo o caso, 
pelo menos dois anos após a data em que 
foi dado consentimento/ autorização, um 
Estado-Membro deverá poder solicitar 
através da Comissão ao titular desse 
consentimento/autorização que adapte o 
respetivo âmbito geográfico. Se o titular do 
consentimento/ da autorização não der o 
seu acordo expresso ou tácito, o Estado-
Membro deverá dispor da possibilidade de 
adotar medidas fundamentadas que limitem 
ou proíbam o cultivo desse OGM. O
Estado-Membro em questão deverá 
comunicar um projeto dessas medidas à 
Comissão pelo menos 75 dias antes da sua 
adoção a fim de dar oportunidade à 
Comissão de apresentar comentários, 
devendo abster-se de adotar e aplicar essas 
medidas durante esse prazo. No termo do 
prazo suspensivo fixado, o Estado-Membro 
deverá poder adotar as medidas tal como 
inicialmente propostas ou alteradas para ter 
em conta os comentários da Comissão.

(16) Sempre que circunstâncias novas e 
objetivas justificarem uma adaptação do 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM e, em todo o caso, 
pelo menos cinco anos após a data em que 
foi dado consentimento/ autorização, um 
Estado-Membro deverá poder solicitar 
através da Comissão ao titular desse 
consentimento/autorização que adapte o 
respetivo âmbito geográfico. Se o titular do 
consentimento/ da autorização não der o 
seu acordo expresso ou tácito, o Estado-
Membro deverá dispor da possibilidade de 
adotar medidas fundamentadas que limitem 
ou proíbam o cultivo desse OGM. O 
Estado-Membro em questão deverá 
comunicar um projeto dessas medidas à 
Comissão pelo menos 75 dias antes da sua 
adoção a fim de dar oportunidade à 
Comissão de apresentar comentários, 
devendo abster-se de adotar e aplicar essas 
medidas durante esse prazo. No termo do 
prazo suspensivo fixado, o Estado-Membro 
deverá poder adotar as medidas tal como 
inicialmente propostas ou alteradas para ter 
em conta os comentários da Comissão.

Or. en

Justificação

Resulta da alteração proposta ao artigo 26.°-B, n.° 5.

Alteração 138
Jan Huitema

Posição do Conselho
Considerando 16

Posição do Conselho Alteração

(16) Sempre que circunstâncias novas e (16) Sempre que circunstâncias novas e 
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objetivas justificarem uma adaptação do 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM e, em todo o caso, 
pelo menos dois anos após a data em que 
foi dado consentimento/ autorização, um 
Estado-Membro deverá poder solicitar 
através da Comissão ao titular desse 
consentimento/autorização que adapte o 
respetivo âmbito geográfico. Se o titular do 
consentimento/ da autorização não der o 
seu acordo expresso ou tácito, o Estado-
Membro deverá dispor da possibilidade de 
adotar medidas fundamentadas que limitem 
ou proíbam o cultivo desse OGM. O 
Estado-Membro em questão deverá 
comunicar um projeto dessas medidas à 
Comissão pelo menos 75 dias antes da sua 
adoção a fim de dar oportunidade à 
Comissão de apresentar comentários, 
devendo abster-se de adotar e aplicar essas 
medidas durante esse prazo. No termo do 
prazo suspensivo fixado, o Estado-Membro 
deverá poder adotar as medidas tal como 
inicialmente propostas ou alteradas para ter 
em conta os comentários da Comissão.

objetivas justificarem uma adaptação do 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM e, em todo o caso, 
pelo menos dois anos após a data em que 
foi dado consentimento/ autorização, um 
Estado-Membro deverá poder solicitar 
através da Comissão ao titular desse 
consentimento/autorização que adapte o 
respetivo âmbito geográfico. Se o titular do 
consentimento/ da autorização não der o 
seu acordo expresso ou tácito, o Estado-
Membro deverá dispor da possibilidade de 
adotar medidas fundamentadas que limitem 
ou proíbam o cultivo desse OGM. O 
Estado-Membro em questão deverá 
comunicar publicamente um projeto dessas 
medidas fundamentadas à Comissão pelo 
menos 75 dias antes da sua adoção a fim de 
dar oportunidade à Comissão de apresentar 
comentários, devendo abster-se de adotar e 
aplicar essas medidas durante esse prazo. 
No termo do prazo suspensivo fixado, o 
Estado-Membro deverá poder adotar as 
medidas tal como inicialmente propostas 
ou alteradas para ter em conta os 
comentários da Comissão.

Or. en

Alteração 139
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 16

Posição do Conselho Alteração

(16) Sempre que circunstâncias novas e 
objetivas justificarem uma adaptação do
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM e, em todo o caso, 
pelo menos dois anos após a data em que 
foi dado consentimento/ autorização, um 
Estado-Membro deverá poder solicitar 
através da Comissão ao titular desse 
consentimento/autorização que adapte o 

(16) Qualquer Estado-Membro deverá, a 
todo o momento, poder reexaminar a sua 
decisão e alterar o âmbito geográfico da 
autorização de um OGM, bem como adotar 
medidas que limitem ou proíbam o cultivo
desse OGM.
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respetivo âmbito geográfico. Se o titular 
do consentimento/autorização não der o 
seu acordo tácito ou explícito, o Estado-
Membro deverá dispor da possibilidade de
adotar medidas fundamentadas que 
limitem ou proíbam o cultivo desse OGM.
O Estado-Membro em questão deverá 
comunicar um projeto dessas medidas à 
Comissão pelo menos 75 dias antes da sua 
adoção a fim de dar oportunidade à 
Comissão de apresentar comentários, 
devendo abster-se de adotar e aplicar 
essas medidas durante esse prazo. No 
termo do prazo suspensivo fixado, o 
Estado-Membro deverá poder adotar as 
medidas tal como inicialmente propostas 
ou alteradas para ter em conta os 
comentários da Comissão.

Or. fr

Alteração 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Considerando 16

Posição do Conselho Alteração

(16) Sempre que circunstâncias novas e
objetivas justificarem uma adaptação do 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM e, em todo o 
caso, pelo menos dois anos após a data em 
que foi dado consentimento/ autorização, 
um Estado-Membro deverá poder solicitar 
através da Comissão ao titular desse 
consentimento/autorização que adapte o 
respetivo âmbito geográfico. Se o titular 
do consentimento/ da autorização não der 
o seu acordo expresso ou tácito, o Estado-
Membro deverá dispor da possibilidade de
adotar medidas fundamentadas que 
limitem ou proíbam o cultivo desse OGM.
O Estado-Membro em questão deverá 
comunicar um projeto dessas medidas à 

(16) Sempre que considerado adequado e, 
em todo o caso, pelo menos dois anos após 
a data em que foi dado consentimento/ 
autorização a um OGM, um Estado-
Membro deverá poder adotar medidas que 
limitem ou proíbam o cultivo desse OGM
em todo ou em parte do seu território.
Essas medidas devem ser comunicadas à 
Comissão pelo menos 75 dias antes da sua 
adoção, a fim de dar oportunidade à 
Comissão de apresentar comentários não 
vinculativos. O Estado-Membro em 
questão deve abster-se de adotar e aplicar 
essas medidas durante esse período; No 
termo do prazo suspensivo fixado, o 
Estado-Membro deverá poder adotar as 
medidas tal como inicialmente propostas 
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Comissão pelo menos 75 dias antes da sua 
adoção a fim de dar oportunidade à 
Comissão de apresentar comentários, 
devendo abster-se de adotar e aplicar essas 
medidas durante esse prazo. No termo do 
prazo suspensivo fixado, o Estado-Membro 
deverá poder adotar as medidas tal como 
inicialmente propostas ou alteradas para
ter em conta os comentários da Comissão.

ou alteradas caso o Estado-Membro em 
questão considere indicado ter em conta 
os comentários da Comissão. Se o referido 
prazo de 75 dias se sobrepuser, no todo ou 
em parte, à sementeira da espécie a que 
pertence o OGM aprovado, o 
Estado-Membro deve ser autorizado a 
aplicar essa proibição.

Or. en

Alteração 141
Biljana Borzan

Posição do Conselho
Considerando 16-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(16-A) Durante o prazo suspensivo, o 
requerente/ titular da autorização, que 
seria afetado pelas medidas de restrição 
ou proibição do cultivo de um OGM ou 
grupo de OGM num Estado-Membro, 
deve abster-se de qualquer atividade 
relacionada com o cultivo desse OGM ou 
grupo de OGM nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 142
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 17

Posição do Conselho Alteração

(17) Um Estado-Membro deverá poder 
solicitar à autoridade competente ou à 
Comissão para reintegrar a totalidade ou 
parte do seu território no âmbito geográfico 
do consentimento/ da autorização do qual 

(17) Um Estado-Membro deverá
igualmente poder solicitar à autoridade 
competente ou à Comissão para reintegrar 
a totalidade ou parte do seu território no 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
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tenha sido anteriormente excluído. Neste 
caso, não deverá haver necessidade de 
transmitir o pedido ao titular do 
consentimento/autorização e solicitar o 
seu acordo. A autoridade competente que 
tenha emitido o consentimento escrito ou a 
Comissão, ao abrigo, respetivamente, da 
Diretiva 2001/18/CE ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, deverão 
alterar o âmbito geográfico do 
consentimento ou da decisão de 
autorização em conformidade.

autorização do qual tenha sido 
anteriormente excluído. Neste caso, a 
autoridade competente que tenha emitido o 
consentimento escrito ou a Comissão, ao 
abrigo, respetivamente, da Diretiva 
2001/18/CE ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, deverão alterar o âmbito 
geográfico do consentimento ou da decisão 
de autorização em conformidade.

Or. fr

Alteração 143
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Considerando 17

Posição do Conselho Alteração

(17) Um Estado-Membro deverá poder 
solicitar à autoridade competente ou à 
Comissão para reintegrar a totalidade ou 
parte do seu território no âmbito 
geográfico do consentimento/ da 
autorização do qual tenha sido 
anteriormente excluído. Nesse caso, não 
deverá haver necessidade de transmitir o 
pedido ao titular do consentimento/ da 
autorização e solicitar o seu acordo. A 
autoridade competente que tenha emitido 
o consentimento escrito ou a Comissão, 
ao abrigo, respetivamente, da Diretiva 
2001/18/CE ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, deverão alterar o âmbito 
geográfico do consentimento ou da 
decisão de autorização em conformidade.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Esta alteração prende-se com a supressão da "fase 1".

Alteração 144
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Considerando 18

Posição do Conselho Alteração

(18) Os consentimentos escritos ou as 
decisões de autorização concedidas ou 
adotadas com um âmbito geográfico 
limitado a determinadas zonas ou as 
medidas adotadas pelos Estados-Membros 
nos termos da presente diretiva, que 
limitem ou proíbam o cultivo de OGM, não 
deverão impedir ou restringir o uso de 
OGM autorizados por outros Estados-
Membros. Além disso, a presente diretiva 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 OGM em 
variedades não geneticamente modificadas 
de sementes e de material de propagação 
vegetativa, nem deverá impedir o cultivo 
de variedades que cumpram esses 
requisitos.

(18) Os consentimentos escritos ou as 
decisões de autorização concedidas ou 
adotadas com um âmbito geográfico 
limitado a determinadas zonas ou as 
medidas adotadas pelos Estados-Membros 
nos termos da presente diretiva, que 
limitem ou proíbam o cultivo de OGM, não 
deverão impedir ou restringir o uso de 
OGM autorizados por outros Estados-
Membros, desde que sejam tomadas 
medidas de coexistência adequadas, para 
impedir contaminações transfronteiriças.
Além disso, a presente diretiva 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 OGM em variedades não 
geneticamente modificadas de sementes e 
de material de propagação vegetativa, nem 
deverá impedir o cultivo de variedades que 
cumpram esses requisitos.

Or. en

Alteração 145
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 18
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Posição do Conselho Alteração

(18) Os consentimentos escritos ou as 
decisões de autorização concedidas ou 
adotadas com um âmbito geográfico 
limitado a determinadas zonas ou as 
medidas adotadas pelos Estados-Membros 
nos termos da presente diretiva, que 
limitem ou proíbam o cultivo de OGM, não 
deverão impedir ou restringir o uso de 
OGM autorizados por outros Estados-
Membros. Além disso, a presente diretiva 
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 
OGM em variedades não geneticamente 
modificadas de sementes e de material de 
propagação vegetativa, nem deverá 
impedir o cultivo de variedades que 
cumpram esses requisitos.

(18) As medidas adotadas pelos Estados-
Membros nos termos da presente diretiva, 
que limitem ou proíbam o cultivo de OGM, 
não deverão impedir ou restringir o uso de 
OGM autorizados por outros Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

Esta alteração prende-se com a supressão da "fase 1".

Alteração 146
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 18-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(18-A) A fim de garantir que o cultivo de 
OGM não resulte na presença acidental 
de OGM noutros produtos e noutras 
agriculturas, são necessárias medidas de 
coexistência eficazes. Os 
Estados-Membros devem, pois, ao abrigo 
da Diretiva 2001/18/CE, adotar regras 
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aplicáveis nos seus territórios com vista a 
impedir essa presença acidental. Deve ser 
conferida particular atenção às eventuais 
contaminações transfronteiras, de um 
Estado-Membro ou de uma região onde o 
cultivo seja autorizado para um 
Estado-Membro ou para uma região onde 
o cultivo seja proibido. A Recomendação 
da Comissão de 13 de julho de 2010 
proporciona orientações aos Estados-
Membros no que respeita ao 
desenvolvimento de medidas nacionais 
relativas à coexistência, incluindo nas 
zonas fronteiriças1-A.

_________________
1-A. Recomendação da Comissão 
de 13 de julho de 2010 relativa a 
orientações para a elaboração de medidas 
nacionais de coexistência para impedir a 
presença acidental de OGM em culturas 
convencionais e biológicas (JO C 200 
de 22.7.2010, p. 1).

Or. fr

Alteração 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Posição do Conselho
Considerando 20

Posição do Conselho Alteração

(20) A presente diretiva não prejudica as
obrigações dos Estados-Membros no que 
diz respeito à livre circulação das sementes 
convencionais, dos materiais de 
propagação vegetativa e de produtos da sua 
colheita nos termos do direito da União 
aplicável e do TFUE.

(20) A presente diretiva não deve ser 
considerada um reforço das obrigações 
dos Estados-Membros no que diz respeito à 
livre circulação das sementes 
convencionais, dos materiais de 
propagação vegetativa e de produtos da sua 
colheita e abre novas perspetivas no que 
toca ao direito da União Europeia
aplicável em matéria de soberania do 
Estado.

Or. fr
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Justificação

O presente texto não deve ser considerado uma simples concessão à margem da soberania 
dos Estados, mas sim um importante precedente no que se refere ao princípio de 
subsidiariedade corretamente interpretado, que define as competências da União nos casos 
em que a nação deixa de ter competências.

Alteração 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

Posição do Conselho
Considerando 20-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(20-A) Com vista a assegurar um elevado 
nível de proteção dos consumidores, os 
Estados-Membros devem igualmente 
adotar medidas de rotulagem e 
informação eficazes para garantir uma 
transparência total no que respeita à 
presença de OGM nos seus territórios e 
nos bens nestes produzidos ou 
comercializados.

Or. fr

Alteração 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Considerando 21-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(21-A) A Comissão, em conformidade 
com o artigo 207.º do TFUE, deve 
continuar a assegurar a defesa perante os 
órgãos de resolução de litígios da OMC de 
qualquer reclamação contra as medidas 
adotadas por um Estado-Membro nesta 
área.

Or. en
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Justificação

Como os novos artigos permitem que os Estados-Membros adotem medidas de proibição a 
nível nacional do cultivo de OGM com base em motivos diferentes de motivos ambientais e de 
saúde pública, existe o risco claro de que tais medidas restritivas possam ser contestadas 
perante o painel da OMC encarregado de resolver litígios. Caso tal se verifique, será 
necessário garantir que a linha de defesa seja a mesma em toda a União e que o 
Estado-Membro não se veja desamparado na resolução de eventuais litígios internacionais. 
O texto proposto é uma cópia do que foi escrito escrito no documento de trabalho dos 
serviços da Comissão, de 29/04/2011, enviado ao Conselho Europeu em 05/05/2011.

Alteração 150
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Considerando 21-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(21-A) Os Estados-Membros vizinhos 
devem cooperar a fim de assegurar a 
partilha adequada de informações, com 
vista a garantir o funcionamento eficaz 
das medidas de coexistência nas regiões 
fronteiriças e evitar a libertação 
transfronteiriça entre um Estado-Membro 
que autorize o cultivo de um OGM e um 
Estado-Membro vizinho que o proíba.

Or. fr

Justificação

Há que reforçar a proposta de alteração da Diretiva 2001/18/CE no que toca à questão da 
coexistência nas regiões fronteiriças, questão essa que não beneficia de uma devida 
consideração.

Alteração 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Considerando 21-B (novo)
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Posição do Conselho Alteração

(21-B) As disposições previstas nos artigos 
26.°-B e 26.°-C da Diretiva 2001/18/CE  
aplicam-se sem prejuízo do artigo 23.° 
desta diretiva bem como do artigo 34.° do 
Regulamento (CE) n.° 1829/20031a.

__________________
1a 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 (JO L 
268 de 18.10.2003, p. 1).

Or. en

Alteração 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Considerando 21-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

A Comissão, em conformidade com o 
artigo 207.º do TFUE, deve continuar a 
assegurar a defesa perante os órgãos de 
resolução de litígios da OMC de qualquer 
reclamação contra as medidas adotadas 
por um Estado-Membro nesta área.

Or. en

Justificação

Como os novos artigos permitem que os Estados-Membros adotem medidas de proibição a 
nível nacional do cultivo de OGM com base em motivos diferentes de motivos ambientais e de 
saúde pública, existe o risco claro de que tais medidas restritivas possam ser contestadas 
perante o painel da OMC encarregado de resolver litígios. Caso tal se verifique, será 
necessário garantir que a linha de defesa seja a mesma em toda a União e que o 
Estado-Membro não se veja desamparado na resolução de eventuais litígios internacionais. 
O texto proposto é uma cópia do que foi escrito escrito no documento de trabalho dos 
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serviços da Comissão, de 29/04/2011, enviado ao Conselho Europeu em 05/05/2011.

Alteração 153
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Considerando 22

Posição do Conselho Alteração

(22) A Recomendação da Comissão 
de 13 de julho de 2010 proporciona 
orientação aos Estados-Membros no 
desenvolvimento de medidas relativas à 
coexistência, incluindo nas zonas 
fronteiriças.

Suprimido.

Or. fr

Alteração 154
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Considerando 23

Posição do Conselho Alteração

(23) A Diretiva 2001/18/CE deverá ser
alterada em conformidade,

(23) A Diretiva 2001/18/CE e o 
Regulamento (UE) n.° 1829/20031a devem
ser alterados em conformidade,

__________________

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 (JO L 
268 de 18.10.2003, p. 1).

Or. en
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Justificação

Há que abordar as insuficiências do processo de autorização, não só na presente diretiva, 
como também no Regulamento n.º 1829/2003, pois que o cultivo de OGM também pode ser 
autorizado em conformidade com o Regulamento n.º 1829/2003.

Alteração 155
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo -1 (novo)

Posição do Conselho Alteração

Na Diretiva 2001/18/CE são inseridos os 
seguintes artigos:

(-1) A Diretiva 2001/18/CE é alterada do 
seguinte modo:

«Artigo -1.º

O cultivo e a comercialização de 
organismos geneticamente modificados 
devem ser proibidos em todo o território 
da União Europeia.»

Or. fr

Alteração 156
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.° 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

Na Diretiva 2001/18/CE são inseridos os 
seguintes artigos:

A Diretiva 2001/18/CE é alterada do 
seguinte modo:

Or. en
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Alteração 157
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.° -1 (novo)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 22

Posição do Conselho Alteração

(- 1) O artigo 22.º passa a ter a seguinte 
redação:

“Artigo 22.°

Livre circulação

Sem prejuízo do artigo 23.º ou do artigo 
26.º-B, os Estados-Membros não devem 
proibir, restringir ou impedir a colocação 
no mercado de produtos que contenham ou 
sejam constituídos por OGM que respeitem 
os requisitos da presente diretiva."

Or. en

Justificação

Esta alteração já constava do relatório do Parlamento Europeu em primeira leitura. 
Torna-se necessário incluir no artigo 22.° uma referência à nova possibilidade de que 
dispõem os Estados-Membros de restringir ou proibir o cultivo de OGM no seu território, de 
outro modo, passaria a haver artigos contraditórios na Diretiva 2001/18.

Alteração 158
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo -1-A (novo)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 25

Posição do Conselho Alteração

(-1-A) Ao artigo 25.º é aditado o seguinte 
número:
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'5-A. Sem prejuízo da proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, o 
acesso ao material necessário à 
investigação independente sobre os riscos 
potenciais resultantes da libertação 
deliberada no ambiente ou da colocação 
no mercado de OGM, como as sementes, 
não pode ser restringido ou impedido."

Or. en

Justificação

Esta alteração já constava do relatório do Parlamento Europeu em primeira leitura. As 
medidas descritas na presente diretiva estão estreitamente interligadas a uma avaliação de 
riscos exaustiva.

Alteração 159
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.° 1 – alínea -1-B)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 7, n.° 3 – artigo 18, n.° 1 – Artigo 23, n.° 2 e artigo 30, n.° 2

Posição do Conselho Alteração

(-1-B) Nos artigos 7.º, n.º 3, 18.º, n.º 1, e 
23.º, n.º 2, a referência ao artigo 30.º, n.º 2 
é substituída por uma referência ao artigo 
30.º, n.º 3. No artigo 30.º, n.º 3, é aditado o 
seguinte texto: "No entanto, em 
derrogação do disposto no artigo 5º-A, 
n.ºs 3 e 4, uma proposta de medida que 
autorize um OGM só será adotada se o 
Conselho tiver apresentado um parecer 
positivo."

Or. en

Justificação

Jean-Claude Juncker tornou bem claro que pretende democratizar com urgência o processo 
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de tomada de decisões sobre a autorização de OGM. A atual proposta oferece a 
oportunidade de resolver o problema de imediato. Até que a legislação sobre OGM esteja 
alinhada com o Tratado, a substituição da referência ao procedimento de regulamentação 
pela referência ao procedimento de regulamentação com controlo proporciona uma solução 
rápida se complementada por uma disposição de democratização do processo.

Alteração 160
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.° -1 (novo)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-A – n.º 1 

Texto em vigor Alteração

(-1) O n.º 1 do artigo 26.º-A passa a ter a 
seguinte redação:

Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas apropriadas para impedir a 
presença acidental de OGM noutros 
produtos.

"Os Estados-Membros devem tomar todas 
as medidas apropriadas e vinculativas para 
impedir a presença acidental de OGM 
noutros produtos no seu território e nas 
regiões fronteiriças dos Estados-Membros 
vizinhos."

Or. en

Alteração 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.° -1 (novo)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-A – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(-1) O n.º 1 do artigo 26.º-A passa a ter a 
seguinte redação:

1. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas apropriadas para impedir 
a presença acidental de OGM noutros 
produtos. 

'1. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas apropriadas para impedir 
a presença acidental de OGM noutros 
produtos. A pedido de um Estado-Membro 
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vizinho, devem tomar todas as medidas 
adequadas para impedir a presença 
acidental de OGM nas regiões fronteiriças 
desse Estado-Membro. 

Or. en

Alteração 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.° -1 (novo)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-A – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(-1) O n.º 1 do artigo 26.º-A passa a ter a 
seguinte redação:

1. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas apropriadas para impedir 
a presença acidental de OGM noutros 
produtos.” 

1. Os Estados-Membros tomam todas as 
medidas apropriadas para impedir a 
presença acidental de OGM noutros 
produtos no seu território e nas regiões 
fronteiriças dos Estados-Membros 
vizinhos. A fim de evitar medidas 
contraditórias entre países vizinhos, a 
Comissão deve elaborar requisitos 
mínimos a nível da União em matéria de 
prevenção de contaminações 
transfronteiras.

Or. en

Justificação

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
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damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Alteração 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.° -1 (novo)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-A – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(-1) O n.º 1 do artigo 26.º-A passa a ter a 
seguinte redação:

1. Os Estados-Membros devem tomar
todas as medidas apropriadas para impedir 
a presença acidental de OGM noutros 
produtos.

1. Os Estados-Membros devem tomar
todas as medidas apropriadas para impedir 
a presença acidental de OGM noutros 
produtos no seu território e nas regiões 
fronteiriças dos Estados-Membros 
vizinhos.

Or. en

Justificação

A fim de garantir plenamente a opção de um Estado-Membro de permanecer livre de OGM e 
também para proteger os interesses dos agricultores que trabalham na agricultura 
convencional ou biológica, não basta incentivar os Estados-Membros a evitarem a presença 
acidental de OGM noutros produtos. Tais medidas devem ser obrigatórias em toda a União 
para que exista uma proteção eficaz, com especial atenção para as áreas transfronteiriças.

Alteração 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin,

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.º 1 – alínea -1) (nova)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-A – n.º 1

Texto atual Alteração

(-1) No artigo 26.º-A, o n.º 1 passa a ter a 
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seguinte redação:

1. Os Estados-Membros podem tomar 
todas as medidas apropriadas para impedir 
a presença acidental de OGM noutros 
produtos.

«1. Os Estados-Membros nos quais possa 
ser cultivado um OGM em virtude da 
autorização concedida em conformidade 
com o artigo 26.º-B devem tomar todas as 
medidas apropriadas para impedir a 
presença acidental de OGM noutros 
produtos nas zonas fronteiriça dos 
Estados-Membros vizinhos.»

Or. fr

Justificação

Os Estados-Membros que autorizam a cultura de OGM devem tomar as medidas necessárias 
para evitar contaminações transfronteiras.

Alteração 165
Susanne Melior

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1 –  ponto -1 (novo)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-A – n.º 1

Texto em vigor Alteração

-1) No artigo 26º-A, o n.º 1 é substituído 
pelo seguinte:

1. Os Estados-Membros podem tomar 
todas as medidas apropriadas para impedir 
a presença acidental de OGM noutros 
produtos.

«1. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas apropriadas para impedir 
a presença acidental de OGM noutros 
produtos no seu território e nas regiões 
fronteiriças dos Estados-Membros 
vizinhos. Nas regiões fronteiriças dos 
Estados-Membros vizinhos são aplicáveis 
as normas europeias harmonizadas 
relativas a distâncias de separação.»

Or. de

Justificação

O cultivo eventual de OGM não deveria implicar custos suplementares para os agricultores 
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ligados à agricultura convencional ou biológica. Deve, pois, ser obrigatória para os 
Estados-Membros a adoção de medidas para evitar a presença de OGM noutros produtos, 
devendo ser dada particular atenção às eventuais contaminações transfronteiras. Convém, 
por isso, garantir que as medidas de coexistência nacionais são coordenadas, coerentes e 
comparáveis, sobretudo nas regiões fronteiriças.

Alteração 166
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.º 1 – alínea -1) (nova)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-A – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

(-1) Ao artigo 26.º-A, n.º 1, é aditado o 
seguinte parágrafo:

«Os Estados-Membros nos quais um 
OGM pode ser cultivado em virtude da 
autorização por escrito emitida em 
conformidade com a presente diretiva e, 
eventualmente, da decisão tomada em 
conformidade com o artigo 19.º, bem 
como da decisão de autorização adotada 
nos termos dos artigos 7.º e 19.º do 
Regulamento (CE) n.º1829/2003, tomam 
todas as medidas necessárias para evitar, 
no seu território e nas regiões fronteiriças 
dos Estados-Membros vizinhos, a 
presença acidental de OGM noutros 
produtos. Comunicam à Comissão as 
medidas em causa.»

Or. fr

Justificação

O cultivo eventual de OGM não deveria implicar custos suplementares para os agricultores 
ligados à agricultura convencional ou biológica. Os Estados-Membros nos quais um OGM 
pode ser cultivado deveriam, por conseguinte, ser obrigados a tomar as medidas necessárias 
para evitar a presença de OGM noutros produtos. Deve ser dada particular atenção às 
eventuais contaminações transfronteiras.
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Alteração 167
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.º 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º -1 (novo) 

Posição do Conselho Alteração

-1. No início do processo de autorização 
de um determinado OGM ou no decurso 
da renovação de uma autorização, o 
notificador/requerente indica a lista dos 
Estados-Membros ou das partes dos 
Estados-Membros aos quais diz respeito a 
notificação/pedido de autorização.

Or. fr

Justificação

Convém que o âmbito geográfico dos pedidos de autorização seja claramente indicado no 
dossier entregue pelo requerente.

Alteração 168
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido que apresentou nos termos da 
parte C da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, para 

Suprimido
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excluir do cultivo a totalidade ou parte do 
território desse Estado-Membro. Este 
pedido é comunicado à Comissão no 
prazo de 30 dias após a divulgação do 
relatório de avaliação a que se refere o 
artigo 14.º, n.º 2, da presente diretiva ou 
após a receção do parecer da autoridade a 
que se refere o artigo 6.º, n.º 6, e o 
artigo 18.º, n.º 6, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. A Comissão comunica sem 
demora o pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 169
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido que apresentou nos termos da 
parte C da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, para 
excluir do cultivo a totalidade ou parte do 
território desse Estado-Membro. Este 
pedido é comunicado à Comissão no 
prazo de 30 dias após a divulgação do 
relatório de avaliação a que se refere o 
artigo 14.º, n.º 2, da presente diretiva ou 
após a receção do parecer da autoridade a 
que se refere o artigo 6.º, n.º 6, e o 
artigo 18.º, n.º 6, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. A Comissão comunica sem 

Suprimido
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demora o pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 170
Alojz Peterle

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido que apresentou nos termos da 
parte C da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, para
excluir do cultivo a totalidade ou parte do 
território desse Estado-Membro. Este 
pedido é comunicado à Comissão no prazo 
de 30 dias após a divulgação do relatório 
de avaliação a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 2, da presente diretiva ou após a receção 
do parecer da autoridade a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
Comissão comunica sem demora o pedido 
do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar que seja adaptado o âmbito 
geográfico do consentimento ou da 
autorização escritos, para excluir do 
cultivo a totalidade ou parte do território 
desse Estado-Membro O pedido é 
comunicado à Comissão e, se for caso 
disso, à autoridade competente que deu o 
consentimento escrito nos termos da 
presente diretiva no prazo de 60 dias após 
a divulgação do relatório de avaliação a 
que se refere o artigo 14.º, n.º 2, da 
presente diretiva ou após a receção do 
parecer da autoridade a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
Comissão comunica sem demora o pedido 
do Estado-Membro ao 
notificador/requerente, aos demais 
Estados-Membros e ao público.

Or. en

Justificação

A legislação da União Europeia em matéria alimentar (178/2002) define princípios e 
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responsabilidades comuns, meios para assegurar uma sólida base científica, bem como 
disposições e procedimentos organizacionais eficazes para servirem de base à tomada de 
decisões em matéria de segurança alimentar e géneros alimentícios. Tal prevê uma estreita 
colaboração com a EFSA, enquanto líder da avaliação de riscos, a Comissão e os 
Estados-Membros. Na fase de gestão de riscos, não deve ser atribuído aos 
notificadores/requerentes um papel formal. A presente diretiva e o Regulamento n.º 
1829/2003 definem o papel dos notificadores/ requerentes em plena aplicação da legislação 
da UE em matéria alimentar.

Alteração 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o âmbito 
geográfico da notificação ou do pedido que 
apresentou nos termos da parte C da 
presente diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, para excluir do cultivo a 
totalidade ou parte do território desse 
Estado-Membro. Este pedido é 
comunicado à Comissão no prazo de 30 
dias após a divulgação do relatório de 
avaliação a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 2, da presente diretiva ou após a receção 
do parecer da autoridade a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
Comissão comunica sem demora o pedido 
do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar à Comissão que apresente ao 
notificador/requerente o seu pedido de 
adaptação do âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido que apresentou 
nos termos da parte C da presente diretiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
para excluir do cultivo a totalidade ou parte 
do território desse Estado-Membro. Este 
pedido é comunicado à Comissão no prazo 
de 30 dias após a divulgação do relatório 
de avaliação a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 2, da presente diretiva ou após a receção 
do parecer da autoridade a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
Comissão comunica sem demora o pedido 
do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

Or. en
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Alteração 172
Valentinas Mazuronis

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o âmbito 
geográfico da notificação ou do pedido que 
apresentou nos termos da parte C da 
presente diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, para excluir do cultivo a 
totalidade ou parte do território desse 
Estado-Membro. Este pedido é 
comunicado à Comissão no prazo de 30
dias após a divulgação do relatório de 
avaliação a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 2, da presente diretiva ou após a receção 
do parecer da autoridade a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
Comissão comunica sem demora o pedido 
do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar à Comissão que apresente ao 
notificador/requerente o seu pedido de 
adaptação do âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido que apresentou 
nos termos da parte C da presente diretiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
para excluir do cultivo a totalidade ou parte 
do território desse Estado-Membro. Esse
pedido é comunicado à Comissão no prazo
de 60 dias após a divulgação do relatório 
de avaliação a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 2, da presente diretiva ou após a receção 
do parecer da autoridade a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
Comissão comunica sem demora o pedido 
do Estado-Membro ao
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.º 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 1 – alínea b)
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Posição do Conselho Alteração

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o âmbito 
geográfico da notificação ou do pedido que 
apresentou nos termos da parte C da 
presente diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, para excluir do cultivo a 
totalidade ou parte do território desse 
Estado-Membro. Este pedido é 
comunicado à Comissão no prazo de 30 
dias após a divulgação do relatório de 
avaliação a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 2, da presente diretiva ou após a receção 
do parecer da autoridade a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
Comissão comunica sem demora o pedido 
do Estado-Membro ao 
notificador/requerente bem como aos 
demais Estados-Membros.

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o âmbito 
geográfico da notificação ou do pedido que 
apresentou nos termos da parte C da 
presente diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, para excluir do cultivo a 
totalidade ou parte do território desse 
Estado-Membro, sem que tal deva ser 
objeto de uma justificação específica e 
tendo em conta que o próprio 
notificador/requerente pode, desde o 
início, indicar se a notificação/pedido se 
aplica à totalidade do território da União 
ou apenas à totalidade ou a parte do 
território de um Estado-Membro. O
pedido do Estado-Membro é comunicado à 
Comissão no prazo de 30 dias após a 
divulgação do relatório de avaliação a que 
se refere o artigo 14.º, n.º 2, da presente 
diretiva ou após a receção do parecer da 
autoridade a que se refere o artigo 6.º, n.º 6, 
e o artigo 18.º, n.º 6, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. A Comissão comunica sem 
demora o pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente bem como aos 
demais Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Pour des raisons de sécurité juridique, les Etats membres ne devraient pas avoir à apporter 
de justification spécifique à la demande d'exclusion de tout ou partie de leur territoire émise 
en phase 1, étant donné que la procédure d'évaluation par l'AESA (Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments) n'est pas encore conclue à ce stade. Dans le même but d'assurer la 
stabilité juridique et de simplifier la procédure, le notifiant/ demandeur devrait pouvoir avoir 
la possibilité d'exclure un Etat membre ou tout ou partie de son territoire de la notification/
demande qu'il présente initialement.
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Alteração 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido que apresentou nos termos da 
parte C da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, para 
excluir do cultivo a totalidade ou parte do 
território desse Estado-Membro. Este 
pedido é comunicado à Comissão no prazo 
de 30 dias após a divulgação do relatório 
de avaliação a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 2, da presente diretiva ou após a receção 
do parecer da autoridade a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
Comissão comunica sem demora o pedido 
do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar à Comissão que adapte o âmbito 
geográfico através da notificação do 
pedido ao notificador/requerente, para 
excluir do cultivo a totalidade ou parte do 
território desse Estado-Membro. Este 
pedido deve ser justificado com base em 
motivos como os referidos no n.º 3 do 
presente artigo. O pedido é comunicado à 
Comissão no prazo de 90 dias após a 
divulgação do relatório de avaliação a que 
se refere o artigo 14.º, n.º 2, da presente
diretiva ou após a receção do parecer da 
autoridade a que se refere o artigo 6.º, n.º 6, 
e o artigo 18.º, n.º 6, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. A Comissão comunica sem 
demora, não podendo ultrapassar os 30 
dias, o pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente bem como aos 
demais Estados-Membros.

Or. it

Justificação

A introdução de uma figura com interesses privados num processo de regulamento que tem 
por objeto interesses públicos não constitui uma solução adequada para atingir um equilíbrio 
equitativo dos interesses em causa. Pelo contrário, apenas legitimaria a inclusão errónea de 
«interesses particulares» no processo de avaliação e de negociação que ocorre no plano 
administrativo, tendo em vista garantir os interesses públicos.
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Alteração 175
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.º 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 1 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o âmbito 
geográfico da notificação ou do pedido 
que apresentou nos termos da parte C da 
presente diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, para excluir do cultivo a 
totalidade ou parte do território desse
Estado-Membro. Este pedido é 
comunicado à Comissão no prazo de 30 
dias após a divulgação do relatório de 
avaliação a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 2, da presente diretiva ou após a 
receção do parecer da autoridade a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, 
n.º 6, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. A Comissão comunica sem 
demora o pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente bem como aos 
demais Estados-Membros.

1. A montante do processo de autorização 
de um determinado OGM, o 
notificador/requerente deve pedir sempre 
a autorização dos 28 Estados-Membros 
antes de incluir os respetivos territórios 
no âmbito do seu pedido. Na ausência de
um acordo explícito de um 
Estado-Membro, o pedido do 
notificador/requerente não deve poder 
abranger o território do referido
Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 1
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Posição do Conselho Alteração

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 
autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido que apresentou nos termos da parte 
C da presente diretiva ou do
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, para 
excluir do cultivo a totalidade ou parte do 
território desse Estado-Membro. Este 
pedido é comunicado à Comissão no prazo
de 30 dias após a divulgação do relatório 
de avaliação a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 2, da presente diretiva ou após a
receção do parecer da autoridade a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, 
n.º 6, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. A Comissão comunica sem 
demora o pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, um
Estado-Membro pode notificar a 
Comissão da sua intenção de não permitir 
o seu cultivo na totalidade ou em parte do 
seu território. Neste caso, o notificador/ 
requerente tem a possibilidade de solicitar
à Comissão ou à entidade ordenadora 
para adaptar em conformidade o âmbito 
geográfico da notificação ou do pedido que 
apresentou nos termos da parte C da 
presente diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Este pedido é enviado à 
Comissão ou à entidade ordenadora no 
prazo de 30 dias a contar da data em que o 
notificador/ requerente recebe a 
notificação da Comissão sobre a decisão 
do Estado-Membro de restringir ou 
proibir o cultivo do OGM específico. A 
Comissão comunica sem demora o pedido 
do notificador/requerente ao 
Estado-Membro interessado e aos demais 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 177
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM ou durante a 
renovação do consentimento/ da 

Suprimido
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autorização, um Estado-Membro pode 
solicitar, através da Comissão, ao 
notificador/requerente que adapte o 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido que apresentou nos termos da 
parte C da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, para 
excluir do cultivo a totalidade ou parte do 
território desse Estado-Membro. Este 
pedido é comunicado à Comissão no 
prazo de 30 dias após a divulgação do 
relatório de avaliação a que se refere o 
artigo 14.º, n.º 2, da presente diretiva ou 
após a receção do parecer da autoridade a 
que se refere o artigo 6.º, n.º 6, e o 
artigo 18.º, n.º 6, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. A Comissão comunica sem 
demora o pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A "fase 1", que tinha sido introduzido pelo Conselho, estipula que um Estado-Membro, por 
intermédio da Comissão, solicita ao requerente para isentar o seu território do âmbito 
geográfico do pedido. Tal exigência faria com que partes interessadas privadas adquirissem 
um papel importante no processo de autorização. Isso não é adequado. A "fase 1" contraria 
todos os princípios do processo independente de tomada de decisão e abriria um precedente 
perigoso para outra legislação.

Alteração 178
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o notificador/requerente se 
oponha a um pedido de um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1, o 

Suprimido
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notificador/requerente notifica a 
Comissão e os Estados-Membros no prazo 
de 30 dias a contar da comunicação desse 
pedido pela Comissão. Em caso de acordo 
expresso ou tácito do 
notificador/requerente, a adaptação do 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido é aplicada no consentimento ou na 
autorização escritos.

O consentimento escrito emitido nos 
termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo 
com o artigo 19.º, assim como a decisão 
de autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da 
notificação ou do pedido expressa ou 
tacitamente acordado pelo 
notificador/requerente.

Or. en

Alteração 179
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o notificador/requerente se 
oponha a um pedido de um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1, o 
notificador/requerente notifica a 
Comissão e os Estados-Membros no prazo 
de 30 dias a contar da comunicação desse 
pedido pela Comissão. Em caso de acordo 
expresso ou tácito do 
notificador/requerente, a adaptação do 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido é aplicada no consentimento ou na 
autorização escritos.

Suprimido
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O consentimento escrito emitido nos 
termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo 
com o artigo 19.º, assim como a decisão 
de autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da 
notificação ou do pedido expressa ou 
tacitamente acordado pelo 
notificador/requerente.

Or. en

Alteração 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 2 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o notificador/requerente se 
oponha a um pedido de um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1, o 
notificador/requerente notifica a 
Comissão e os Estados-Membros no prazo 
de 30 dias a contar da comunicação desse 
pedido pela Comissão. Em caso de acordo 
expresso ou tácito do 
notificador/requerente, a adaptação do 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido é aplicada no consentimento ou na 
autorização escritos.

Suprimido

Or. it

Justificação

A introdução de uma figura com interesses privados num processo de regulamento que tem 
por objeto interesses públicos não constitui uma solução adequada para atingir um equilíbrio 
equitativo dos interesses em causa. Pelo contrário, apenas legitimaria a inclusão errónea de 
«interesses particulares» no processo de avaliação e de negociação que ocorre no plano 
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administrativo, tendo em vista garantir os interesses públicos.

Alteração 181
Renate Sommer

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 2 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o notificador/requerente se oponha 
a um pedido de um Estado-Membro nos 
termos do n.º 1, o notificador/requerente 
notifica a Comissão e os Estados-Membros 
no prazo de 30 dias a contar da 
comunicação desse pedido pela Comissão. 
Em caso de acordo expresso ou tácito do 
notificador/requerente, a adaptação do 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido é aplicada no consentimento ou na 
autorização escritos.

2. Caso o notificador/requerente se oponha 
a um pedido de um Estado-Membro nos 
termos do n.º 1, o notificador/requerente 
notifica a Comissão e os Estados-Membros 
no prazo de 30 dias a contar da 
comunicação desse pedido pela Comissão. 
Em caso de acordo expresso do 
notificador/requerente, a adaptação do 
âmbito geográfico da notificação ou do
pedido é aplicada no consentimento ou na 
autorização escritos.

(A presente alteração aplica-se a todo o 
texto.)

Or. de

Alteração 182
Alojz Peterle

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 2 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o notificador/requerente se 
oponha a um pedido de um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1, o 
notificador/requerente notifica a
Comissão e os Estados-Membros no prazo 
de 30 dias a contar da comunicação desse 

2. Caso um pedido seja apresentado nos 
termos do n.º 1, a adaptação do âmbito 
geográfico da notificação ou do pedido é 
aplicada como condição no consentimento 
ou na autorização escritos.
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pedido pela Comissão. Em caso de acordo 
expresso ou tácito do 
notificador/requerente, a adaptação do 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido é aplicada no consentimento ou na 
autorização escritos.

Or. en

Justificação

A legislação da União Europeia em matéria alimentar (178/2002) define princípios e 
responsabilidades comuns, meios para assegurar uma sólida base científica, bem como 
disposições e procedimentos organizacionais eficazes para servirem de base à tomada de 
decisão em matéria de segurança alimentar e géneros alimentícios. Tal prevê uma estreita 
colaboração com a EFSA, enquanto líder da avaliação de riscos, a Comissão e os 
Estados-Membros. Na fase de gestão de riscos, não deve ser atribuído aos 
notificadores/requerentes um papel formal. A presente diretiva e o Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 definem o papel dos notificadores/ requerentes em plena aplicação da legislação 
da UE em matéria alimentar.

Alteração 183
Biljana Borzan

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 2 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o notificador/requerente se oponha 
a um pedido de um Estado-Membro nos 
termos do n.º 1, o notificador/requerente 
notifica a Comissão e os Estados-Membros 
no prazo de 30 dias a contar da 
comunicação desse pedido pela Comissão. 
Em caso de acordo expresso ou tácito do 
notificador/requerente, a adaptação do 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido é aplicada no consentimento ou na 
autorização escritos.

2. Caso o notificador/requerente se oponha 
a um pedido de um Estado-Membro nos 
termos do n.º 1, o notificador/requerente 
notifica a Comissão e os Estados-Membros 
no prazo de 30 dias a contar da 
comunicação desse pedido pela Comissão. 
A Comissão deve publicar essa 
notificação de oposição no prazo de sete 
dias após a sua receção. Em caso de 
acordo expresso ou tácito do 
notificador/requerente, a adaptação do 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido é aplicada no consentimento ou na 
autorização escritos. A Comissão deve 



PE539.851v01-00 118/122 AM\1037402PT.doc

PT

publicar esse acordo.

Or. en

Alteração 184
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.º 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 2 – parágrafo 1

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o notificador/requerente se oponha 
a um pedido de um Estado-Membro nos 
termos do n.º 1, o notificador/requerente 
notifica a Comissão e os 
Estados-Membros no prazo de 30 dias a 
contar da comunicação desse pedido pela 
Comissão. Em caso de acordo expresso ou 
tácito do notificador/requerente, a 
adaptação do âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido é aplicada no 
consentimento ou na autorização escritos.

2. O notificador/requerente respeita as 
decisões soberanas dos Estados-Membros 
e, consequentemente, não apresenta 
qualquer pedido que diga respeito ao 
território dos Estados-Membros que 
tenham decidido, explícita ou tacitamente, 
limitar ou proibir os OGM nos seus 
territórios. Por conseguinte, o âmbito 
geográfico da notificação ou do pedido 
deve limitar-se aos territórios dos 
Estados-Membros que tenham explícita e 
publicamente autorizado o cultivo de 
OGM nos seus territórios. Qualquer 
pressão sobre os Estados-Membros é 
proibida e objeto de sanções financeiras e 
penais.

Or. fr

Alteração 185
Renate Sommer

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O consentimento escrito emitido nos O consentimento escrito emitido nos 
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termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo com 
o artigo 19.º, assim como a decisão de 
autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da notificação 
ou do pedido expressa ou tacitamente
acordado pelo notificador/requerente.

termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo com 
o artigo 19.º, assim como a decisão de 
autorização adotada nos termos dos artigos 
7.º e 19.º do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da notificação 
ou do pedido expressamente acordado pelo 
notificador/requerente.

Or. de

Alteração 186
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Artigo 1 – n.º 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O consentimento escrito dado nos termos 
da presente diretiva e, se aplicável, a 
decisão tomada de acordo com o 
artigo 19.º, assim como a decisão de 
autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da notificação 
ou do pedido acordado expressa ou 
tacitamente pelo notificador/requerente.

O consentimento escrito dado nos termos 
da presente diretiva e, se aplicável, a 
decisão tomada de acordo com o 
artigo 19.º, assim como a decisão de 
autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da notificação 
ou do pedido acordado expressa ou 
tacitamente pelo notificador/requerente, 
sob reserva da validação, pela Comissão, 
das medidas relativas à coexistência 
adotadas em conformidade com o artigo 
26.º-A, n.º 1.

Or. fr

Justificação

O cultivo eventual de OGM não deveria implicar custos suplementares para os agricultores 
ligados à agricultura convencional ou biológica. Os Estados-Membros nos quais um OGM 
pode ser cultivado deveriam, por conseguinte, ser obrigados a tomar as medidas necessárias 
para evitar a presença de OGM noutros produtos. Deve ser dada particular atenção às 
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eventuais contaminações transfronteiras. A Comissão deve validar estas medidas.

Alteração 187
Alojz Peterle

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O consentimento escrito emitido nos 
termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo com 
o artigo 19.º, assim como a decisão de 
autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no
âmbito geográfico adaptado da notificação 
ou do pedido expressa ou tacitamente 
acordado pelo notificador/requerente.

O consentimento escrito emitido nos 
termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo com 
o artigo 19.º, assim como a decisão de 
autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da notificação 
ou do pedido.

Or. en

Alteração 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 2 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

O consentimento escrito emitido nos 
termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo com 
o artigo 19.º, assim como a decisão de 
autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da notificação 
ou do pedido expressa ou tacitamente 
acordado pelo notificador/requerente.

O consentimento escrito emitido nos 
termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo com 
o artigo 19.º, assim como a decisão de 
autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da notificação 
ou do pedido expressa ou tacitamente 
acordado pela Comissão ou pela entidade 
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ordenadora.

Or. en

Alteração 189
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26 B – n.º 2

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o notificador/requerente se 
oponha a um pedido de um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1, o 
notificador/requerente notifica a 
Comissão e os Estados-Membros no prazo 
de 30 dias a contar da comunicação desse 
pedido pela Comissão. Em caso de acordo 
expresso ou tácito do 
notificador/requerente, a adaptação do 
âmbito geográfico da notificação ou do 
pedido é aplicada no consentimento ou na 
autorização escritos.

Suprimido

O consentimento escrito emitido nos 
termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo 
com o artigo 19.º, assim como a decisão 
de autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da 
notificação ou do pedido expressa ou 
tacitamente acordado pelo 
notificador/requerente.

Or. en
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Justificação

A "fase 1", que tinha sido introduzido pelo Conselho, estipula que um Estado-Membro, por 
intermédio da Comissão, solicita ao requerente para isentar o seu território do âmbito 
geográfico do pedido. Tal exigência faria com que partes interessadas privadas adquirissem 
um papel importante no processo de autorização. Isso não é adequado. A "fase 1" contraria 
todos os princípios do processo independente de tomada de decisão e abriria um precedente 
perigoso para outra legislação.

Alteração 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 1 – ponto 1
Diretiva 2001/18
Artigo 26- B – n.º 2 

Posição do Conselho Alteração

Caso o notificador/requerente se oponha 
a um pedido de um Estado-Membro nos 
termos do n.º 1, o notificador/requerente 
notifica a Comissão e os 
Estados-Membros no prazo de 30 dias a 
contar da comunicação desse pedido pela 
Comissão. Em caso de acordo expresso ou 
tácito do notificador/requerente, a 
adaptação do âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido é aplicada no 
consentimento ou na autorização escritos.

No prazo de 30 dias a contar da 
comunicação pelo notificador/requerente, 
se nem a Comissão nem a entidade 
ordenadora se tiverem oposto ao pedido, a 
adaptação do âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido é aplicada no 
consentimento ou na autorização escritos.

O consentimento escrito emitido nos 
termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo com 
o artigo 19.º, assim como a decisão de 
autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da notificação 
ou do pedido expressa ou tacitamente 
acordado pelo notificador/requerente.

O consentimento escrito emitido nos 
termos da presente diretiva e, quando 
aplicável, a decisão tomada de acordo com 
o artigo 19.º, assim como a decisão de 
autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, são emitidos com base no 
âmbito geográfico adaptado da notificação 
ou do pedido expressa ou tacitamente 
acordado pela Comissão ou pela entidade 
ordenadora.

Or. en


