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Alteração 191
Christofer Fjellner

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/EC
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

Caso o notificador/requerente se oponha à 
adaptação do âmbito geográfico da sua 
notificação ou do seu pedido em resposta a 
um pedido de um Estado-Membro nos 
termos do n.º 1 do presente artigo, esse 
Estado-Membro pode adotar medidas que 
limitem ou proíbam o cultivo desse OGM 
na totalidade ou em parte do seu território 
uma vez autorizado nos termos da parte C 
da presente diretiva ou do Regulamento
(CE) n.º 1829/2003, desde que essas 
medidas sejam conformes com o direito da 
União, fundamentadas, proporcionais e não 
discriminatórias e, além disso, se baseiem 
em motivos legítimos como os 
relacionados com:

Caso o notificador/requerente se oponha à 
adaptação do âmbito geográfico da sua 
notificação ou do seu pedido em resposta a 
um pedido de um Estado-Membro nos 
termos do n.º 1 do presente artigo, esse 
Estado-Membro pode adotar medidas que 
limitem ou proíbam o cultivo desse OGM 
na totalidade ou em parte do seu território 
uma vez autorizado nos termos da parte C 
da presente diretiva ou do Regulamento
(CE) n.º 1829/2003, desde que essas 
medidas sejam conformes com o direito da 
União, fundamentadas, proporcionais e não 
discriminatórias e, além disso, se baseiem 
em motivos científicos rigorosos.

Or. en

Alteração 192
Julie Girling

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. Caso o notificador/requerente se oponha 
à adaptação do âmbito geográfico da sua 
notificação ou do seu pedido em resposta a 
um pedido de um Estado-Membro nos 

3. Caso o notificador/requerente se oponha 
à adaptação do âmbito geográfico da sua 
notificação ou do seu pedido em resposta a 
um pedido de um Estado-Membro nos 
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termos do n.º 1 do presente artigo, esse 
Estado-Membro pode adotar medidas que 
limitem ou proíbam o cultivo desse OGM 
na totalidade ou em parte do seu território 
uma vez autorizado nos termos da parte C 
da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, desde 
que essas medidas sejam conformes com o 
direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

termos do n.º 1 do presente artigo, esse 
Estado-Membro pode adotar medidas que 
limitem ou proíbam o cultivo desse OGM 
na totalidade ou em parte do seu território 
uma vez autorizado nos termos da parte C 
da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, desde 
que essas medidas sejam conformes com o 
direito e as obrigações internacionais da 
União, sejam fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos.

Or. en

Alteração 193
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. Caso o notificador/requerente se 
oponha à adaptação do âmbito geográfico 
da sua notificação ou do seu pedido em 
resposta a um pedido de um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1 do 
presente artigo, esse Estado-Membro pode
adotar medidas que limitem ou proíbam o 
cultivo desse OGM na totalidade ou em 
parte do seu território uma vez autorizado
nos termos da parte C da presente diretiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
desde que essas medidas sejam conformes 
com o direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

3. Os Estados-Membros, agindo enquanto 
gestores de riscos, podem adotar medidas 
que limitem ou proíbam o cultivo de 
determinados OGM ou grupos de OGM, 
definidos por cultura ou característica, ou 
de todos os OGM autorizados nos termos 
da parte C da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, na 
totalidade ou em parte dos seus territórios,
desde que essas medidas sejam conformes 
com o direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos como 
os relacionados com:

Or. en
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Alteração 194
Valentinas Mazuronis

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. Caso o notificador/requerente se 
oponha à adaptação do âmbito geográfico 
da sua notificação ou do seu pedido em 
resposta a um pedido de um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1 do 
presente artigo, esse Estado-Membro pode 
adotar medidas que limitem ou proíbam o 
cultivo desse OGM na totalidade ou em 
parte do seu território uma vez autorizado 
nos termos da parte C da presente diretiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
desde que essas medidas sejam conformes 
com o direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros podem, na sequência 
da avaliação de risco efetuada nos termos 
da presente diretiva ou do Regulamento 
(CE) n.º 1829/2003, adotar medidas que 
limitem ou proíbam o cultivo de 
determinados OGM, de grupos de OGM 
definidos por cultura ou característica ou 
de todos os OGM na totalidade ou em parte 
dos seus territórios uma vez autorizados 
nos termos da parte C da presente diretiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
desde que essas medidas sejam conformes 
com o direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

Or. en

Alteração 195
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. Caso o notificador/requerente se 
oponha à adaptação do âmbito geográfico 
da sua notificação ou do seu pedido em 
resposta a um pedido de um Estado-
Membro nos termos do n.º 1 do presente 
artigo, esse Estado-Membro pode adotar 

3. Um Estado-Membro pode, na 
sequência da avaliação de risco efetuada 
nos termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e agindo 
enquanto gestor de riscos, adotar medidas 
que limitem ou proíbam o cultivo de 
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medidas que limitem ou proíbam o cultivo 
desse OGM na totalidade ou em parte do 
seu território uma vez autorizado nos 
termos da parte C da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, desde 
que essas medidas sejam conformes com o 
direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

determinados OGM, de grupos de OGM 
definidos por cultura ou característica ou 
de todos os OGM na totalidade ou em parte 
do seu território uma vez autorizados nos 
termos da parte C da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, desde 
que essas medidas sejam conformes com o 
direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

Or. en

Alteração 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 - parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. Caso o notificador/requerente se 
oponha à adaptação do âmbito geográfico 
da sua notificação ou do seu pedido em 
resposta a um pedido de um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1 do 
presente artigo, esse Estado-Membro pode
adotar medidas que limitem ou proíbam o 
cultivo desse OGM na totalidade ou em 
parte do seu território uma vez autorizado 
nos termos da parte C da presente diretiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
desde que essas medidas sejam conformes 
com o direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
Estado Membro pode, na sequência da 
avaliação de risco efetuada nos termos da 
presente diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 e agindo enquanto gestor 
de riscos, adotar medidas que limitem ou 
proíbam o cultivo de um determinado 
OGM, de grupos de OGM definidos por 
cultura ou característica ou de todos os 
OGM na totalidade ou em parte do seu 
território uma vez autorizado nos termos da 
parte C da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, desde 
que essas medidas sejam conformes com o 
direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

Or. it
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Alteração 197
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B– n.º  3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. Caso o notificador/requerente se 
oponha à adaptação do âmbito geográfico 
da sua notificação ou do seu pedido em 
resposta a um pedido de um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1 do 
presente artigo, esse Estado-Membro pode 
adotar medidas que limitem ou proíbam o
cultivo desse OGM na totalidade ou em 
parte do seu território uma vez autorizado 
nos termos da parte C da presente diretiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
desde que essas medidas sejam conformes 
com o direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
presente artigo, um Estado-Membro pode 
adotar medidas que limitem ou proíbam o 
cultivo desse OGM na totalidade ou em 
parte do seu território uma vez autorizado 
nos termos da parte C da presente diretiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

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.

Or. fr

Alteração 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória



PE541.301v01-00 8/86 AM\1037669PT.doc

PT

Posição do Conselho Alteração

3. Caso o notificador/requerente se 
oponha à adaptação do âmbito geográfico 
da sua notificação ou do seu pedido em 
resposta a um pedido de um 
Estado-Membro nos termos do n.º 1 do 
presente artigo, esse Estado-Membro pode 
adotar medidas que limitem ou proíbam o 
cultivo desse OGM na totalidade ou em 
parte do seu território uma vez autorizado 
nos termos da parte C da presente diretiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
desde que essas medidas sejam conformes 
com o direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

3. Um Estado-Membro pode adotar 
medidas que limitem ou proíbam o cultivo 
desse OGM na totalidade ou em parte do 
seu território uma vez autorizado nos 
termos da parte C da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, desde 
que essas medidas sejam conformes com o 
direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias. As 
proibições a nível nacional, regional ou 
local do cultivo de um determinado OGM 
podem ser adotadas com base em motivos 
tais como, entre outros, os relacionados 
com:

Or. en

Alteração 199
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

3. Caso o notificador/requerente se 
oponha à adaptação do âmbito geográfico 
da sua notificação ou do seu pedido em 
resposta a um pedido de um Estado-
Membro nos termos do n.º 1 do presente 
artigo, esse Estado-Membro pode adotar 
medidas que limitem ou proíbam o cultivo 
desse OGM na totalidade ou em parte do 
seu território uma vez autorizado nos 
termos da parte C da presente diretiva ou 

3. Um Estado-Membro pode, na 
sequência da avaliação de risco efetuada 
nos termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e agindo 
enquanto gestor de riscos, adotar medidas 
que limitem ou proíbam o cultivo de 
determinados OGM, de grupos de OGM 
definidos por cultura ou característica ou 
de todos os OGM na totalidade ou em parte 
do seu território uma vez autorizados nos 
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do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, desde 
que essas medidas sejam conformes com o 
direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

termos da parte C da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, desde 
que essas medidas sejam conformes com o 
direito da União, fundamentadas, não 
discriminatórias e se baseiem em motivos 
como os relacionados com:

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a formulação utilizada pela relatora, mas suprime a referência à 
"fase 1". O termo "proporcionais" é igualmente suprimido, uma vez que a proporcionalidade 
das medidas tem de ser avaliada com base na legislação nacional. Por conseguinte, não é 
necessária a harmonização (princípio da subsidiariedade). O termo "legítimos" é subjetivo e 
não é necessário neste caso, pelo que é igualmente suprimido.

Alteração 200
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Os objetivos de política ambiental 
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

a) Os objetivos de política ambiental 
relativos a impactos ambientais que 
poderiam resultar da libertação 
deliberada ou da colocação no mercado 
de OGM e que são complementares dos 
impactos analisados concretamente 
durante a avaliação científica dos riscos 
efetuada nos termos da presente diretiva e 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003. Esses 
motivos podem incluir, nomeadamente:

- a prevenção do surgimento de 
resistência aos pesticidas entre as ervas 
daninhas e as pragas;
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- a prevenção de um maior uso de 
pesticidas devido ao cultivo de OGM;

- 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 da biodiversidade local, 
nomeadamente de certos habitats e 
ecossistemas, ou certos tipos de 
características naturais e paisagísticas, 
bem como de funções e serviços de 
ecossistemas específicos;

- 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;

- incertezas científicas relativamente aos 
motivos supramencionados, ou seja, 
elementos de prova contraditórios ou a 
ausência de fundamentação científica 
suficiente.

Or. en

Justificação

O conceito de "colocação no mercado" foi já incluído na proposta da Comissão. Os impactos 
ambientais podem igualmente ocorrer durante a comercialização ou o transporte de 
sementes, pelo que importa ter também este aspeto em conta. A formulação "incertezas 
científicas" é aditada, uma vez que permite a tomada de medidas de precaução no quadro do 
Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (acordo SPS) da OMC. 
Além disso, a legislação alimentar geral prevê que, nos casos em que existe um risco para a 
vida ou a saúde, mas em que uma incerteza científica persiste, o princípio de precaução 
fornece um mecanismo que permite determinar medidas de gestão dos riscos.

Alteração 201
Christofer Fjellner
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Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Os objetivos de política ambiental 
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

Suprimido

Or. en

Alteração 202
Julie Girling

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Os objetivos de política ambiental 
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

Suprimido

Or. en

Alteração 203
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Os objetivos de política ambiental 
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do 

a) Os efeitos ambientais que poderiam 
resultar da libertação deliberada ou da 
colocação no mercado de OGM, 
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Regulamento (CE) n.º 1829/2003; complementares dos efeitos ambientais 
examinados aquando da avaliação 
científica dos efeitos negativos sobre o 
ambiente efetuada nos termos da parte C 
da presente diretiva. Esses motivos podem 
incluir:

- a prevenção do surgimento de 
resistência aos pesticidas entre as ervas 
daninhas e as 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 
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, 
bem como de funções e serviços de 
ecossistemas específicos;

- 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 204
Paul Brannen

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)
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Posição do Conselho Alteração

a) Os objetivos de política ambiental 
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

a) Os objetivos de política ambiental 
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e 
baseados em dados empíricos que possam 
resultar do cultivo de OGM, tais como a 
resistência aos pesticidas ou a perda de 
biodiversidade;

Or. en

Justificação

A fim de não contrariar a avaliação devidamente efetuada pela EFSA, os motivos evocados 
por um Estado-Membro para obter uma isenção devem basear-se em argumentos científicos 
sólidos e ter em consideração alguns impactos ambientais possíveis dos OGM, 
nomeadamente aqueles que resultem numa maior resistência aos pesticidas ou na perda de 
biodiversidade.

Alteração 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B– n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

(a) Os objetivos de política ambiental 
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

(a) Os objetivos de política ambiental
claramente distintos dos elementos já
avaliados nos termos da presente diretiva e 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 pela 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos;

Or. fr

Justificação

Para não fragilizar o processo de autorização e o papel central da Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos, convém evitar que os Estados-Membros possam, a fim de 
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justificar uma proibição do cultivo, invocar motivos de política ambiental que já tenham sido 
objeto de uma avaliação por parte da referida autoridade.

Alteração 206
Valentinas Mazuronis

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Os objetivos de política ambiental 
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

a) Os objetivos de política ambiental 
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. Esses 
motivos podem incluir:

- a prevenção do surgimento de 
resistência aos pesticidas entre as ervas 
daninhas e as 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 da biodiversidade local, 
nomeadamente de certos habitats e 
ecossistemas, ou certos tipos de 
características naturais e paisagísticas, 
bem como de funções e serviços de 
ecossistemas específicos;

- 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
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Alteração 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

(a) Os objetivos de política ambiental 
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

a) Os objetivos de política ambiental 
relativos a impactos ambientais que 
possam surgir no quadro da cultura de 
OGM e que sejam complementares aos 
impactos analisados durante a avaliação 
científica dos riscos efetuada nos termos 
da presente diretiva e do Regulamento 
(CE) n.º 1829/2003. Esses motivos podem 
incluir:

– a prevenção do desenvolvimento de 
resistência aos pesticidas nas plantas e 
animais nocivos;

– 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 da biodiversidade local, 
nomeadamente de certos habitats e 
ecossistemas, ou de certos tipos de 
características naturais e paisagísticas, 
bem como de funções e serviços de 
ecossistemas específicos;

– a carência ou a insuficiência de dados 
adequados referentes aos efeitos negativos 
potenciais da libertação de OGM no 
ambiente local ou regional do Estado-
Membro, incluindo na biodiversidade;

– a proteção das abelhas.

Or. it
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Alteração 208
Christofer Fjellner

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

b) O ordenamento do território; Suprimido

Or. en

Alteração 209
Christofer Fjellner

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) O uso do solo; Suprimido

Or. en

Alteração 210
Christofer Fjellner

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Posição do Conselho Alteração

d) Os impactos socioeconómicos; Suprimido

Or. en
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Alteração 211
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Posição do Conselho Alteração

d) Os impactos socioeconómicos; d) Os impactos socioeconómicos. Esses 
motivos 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;

- a necessidade de proteger a diversidade 
da produção agrícola;

- a necessidade de assegurar a pureza das 
sementes; ou

Or. en

Alteração 212
Valentinas Mazuronis

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Posição do Conselho Alteração

d) Os impactos socioeconómicos; d) Os impactos socioeconómicos, tais 
como 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, ilhas pequenas ou zonas de 
montanha;
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Or. en

Alteração 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Posição do Conselho Alteração

(d) Os impactos socioeconómicos; d) Os impactos socioeconómicos, tais 
como 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;

Or. it

Alteração 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Posição do Conselho Alteração

d) Os impactos socioeconómicos; d) Os impactos socioeconómicos, tais 
como a inviabilidade ou o elevado custo 
das medidas de coexistência devido a 
condições geográficas específicas, como, 
por exemplo, ilhas pequenas ou zonas de 
montanha;

Or. en
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Alteração 215
Julie Girling

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Posição do Conselho Alteração

e) A necessidade de evitar a presença de 
OGM noutros produtos sem prejuízo do 
artigo 26.º-A;

Suprimido

Or. en

Alteração 216
Christofer Fjellner

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Posição do Conselho Alteração

e) A necessidade de evitar a presença de 
OGM noutros produtos sem prejuízo do 
artigo 26.º-A;

Suprimido

Or. en

Alteração 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Posição do Conselho Alteração

(e) A necessidade de evitar a presença de 
OGM noutros produtos sem prejuízo do 

e) A necessidade de evitar a presença de 
OGM noutros produtos;
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artigo 26.º-A;

Or. it

Alteração 218
Christofer Fjellner

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Posição do Conselho Alteração

f) Os objetivos de política agrícola; Suprimido

Or. en

Alteração 219
Elisabeth Köstinger

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Posição do Conselho Alteração

f) Os objetivos de política agrícola; f) Os objetivos de política agrícola, 
incluindo a necessidade de proteger a 
diversidade da produção agrícola, a 
manutenção e o desenvolvimento de 
práticas agrícolas que proporcionem 
melhor potencial de conciliação da 
produção com a sustentabilidade dos 
ecossistemas e a necessidade de assegurar 
a pureza das sementes;

Or. en

Alteração 220
Valentinas Mazuronis
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Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Posição do Conselho Alteração

f) Os objetivos de política agrícola; f) Os objetivos de política agrícola. Esses 
motivos podem incluir:

- a necessidade de proteger a diversidade 
da produção agrícola;

- a manutenção e o desenvolvimento de 
práticas agrícolas que proporcionem 
melhor potencial de conciliação da 
produção com a sustentabilidade dos 
ecossistemas;

- a necessidade de assegurar a pureza das 
sementes;

Or. en

Alteração 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f)

Posição do Conselho Alteração

(f) Os objetivos de política agrícola; f) Os objetivos de política agrícola. Esses 
fatores podem abranger:

– a necessidade de proteger a diversidade 
da produção agrícola;

– a manutenção e o desenvolvimento de 
práticas agrícolas que proporcionem o 
melhor potencial de conciliação da 
produção com a sustentabilidade dos 
ecossistemas;

– a necessidade de assegurar a pureza das 
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sementes.

Or. it

Alteração 222
Christofer Fjellner

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g)

Posição do Conselho Alteração

g) A ordem pública. Suprimido

Or. en

Alteração 223
Valentinas Mazuronis

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g)

Posição do Conselho Alteração

g) A ordem pública. Suprimido

Or. en

Alteração 224
Renate Sommer

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g)
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Posição do Conselho Alteração

g) A ordem pública. Suprimido

Or. de

Alteração 225
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

g) Os objetivos de política agrícola; g) Os objetivos de política agrícola. Esses 
motivos podem incluir:

- a necessidade de proteger a diversidade 
da produção agrícola;

- a necessidade de proteger as estruturas 
agrícolas biológicas e/ou tradicionais de 
pequena escala;

- a necessidade de preservar o património 
cultural associado às práticas 
sustentáveis;

- a manutenção e o desenvolvimento de 
práticas agrícolas que proporcionem 
melhor potencial de conciliação da 
produção com a sustentabilidade a longo 
prazo dos ecossistemas;

- a necessidade de assegurar a pureza das 
sementes;

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se na alteração 24 do projeto de relatório.
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Alteração 226
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Posição do Conselho Alteração

g-A) A opinião pública.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se na alteração 24 do projeto de recomendação.

Alteração 227
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Posição do Conselho Alteração

g-A) Outros fatores legítimos.

Or. en

Alteração 228
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)
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Posição do Conselho Alteração

g-A) Ou outros fatores legítimos, caso 
estes fatores não tenham sido abordados 
no âmbito do procedimento harmonizado 
previsto na parte C da Diretiva 
2001/18/CE, ou a persistência de 
incerteza científica.

Or. en

Alteração 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/EC
Artigo 26-B – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea g-A (nova)

Posição do Conselho Alteração

(g-A) A proteção dos pequenos e médios 
agricultores que não usam sementes 
patenteadas.

Or. pt

Alteração 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/EC
Artigo 26-B – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea g-B (nova)

Posição do Conselho Alteração

(g-B) A proteção e a garantia dos direitos 
que assistem aos produtores de culturas 
tradicionais de não verem as suas 
culturas contaminadas, e aos 
consumidores de optarem entre produtos 
OGM e produtos não OGM.
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Or. pt

Alteração 231
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g-B) (nova)

Posição do Conselho Alteração

g-B) A moral pública, incluindo questões 
de natureza ética ou filosófica.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se na alteração 24 do projeto de recomendação.

Alteração 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/EC
Artigo 26-B – n.° 3 – parágrafo 1 – alínea g-C (nova)

Posição do Conselho Alteração

(g-C) A instituição do direito dos 
Estados-Membros em se constituírem 
zonas livres de OGM, preservando os seus 
produtos e os seus modos de cultivo 
tradicionais e biológicos.

Or. pt



AM\1037669PT.doc 27/86 PE541.301v01-00

PT

Alteração 233
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do 
Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, após 
terem sido analisados os resultados da 
avaliação de risco ambiental efetuada nos 
termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

Or. en

Justificação

Baseado na alteração n.º 24 do projeto de recomendação. A evocação dos motivos não deve 
ser desnecessariamente restringida.

Alteração 234
Marijana Petir

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias específicas 
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que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do 
Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

do Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Or. en

Justificação

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Alteração 235
Daciana Octavia Sârbu

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do 
Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias específicas 
do Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.
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ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Or. en

Alteração 236
Christofer Fjellner

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas devem ser aplicáveis, mas não 
podem, em caso algum, ser incompatíveis 
com a avaliação de risco ambiental 
efetuada nos termos da presente diretiva 
ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

Suprimido

Or. en

Alteração 237
Renate Sommer

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias específicas 
do Estado-Membro, região ou área em que 
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individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas devem ser aplicáveis, mas não 
podem, em caso algum, ser incompatíveis 
com a avaliação de risco ambiental 
efetuada nos termos da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Or. de

Alteração 238
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do 
Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da 
presente diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente.

Or. en

Alteração 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B– n.º 3 – parágrafo 2
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Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do 
Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que nunca pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do 
Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Or. fr

Justificação

A ameaça para a ordem pública não pode constituir um motivo único e exclusivo para 
justificar uma proibição de cultivo. Por conseguinte, cumpre formular um enquadramento 
estrito.

Alteração 240
Valentinas Mazuronis

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas devem ser aplicáveis, mas não 
podem, em caso algum, ser incompatíveis 
com a avaliação de risco ambiental 

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias específicas 
do Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.
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efetuada nos termos da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

Or. en

Alteração 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
-Membro, região ou área em que estas 
medidas devem ser aplicáveis, mas não 
podem, em caso algum, ser incompatíveis 
com a avaliação de risco ambiental 
efetuada nos termos da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias específicas 
do Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Or. it

Justificação

A fim de garantir maior solidez e segurança jurídica às motivações que os Estados-Membros 
podem apresentar no sentido de limitarem e/ou evitarem o cultivo de uma ou mais variedades 
de OGM no seu território, considera-se necessário integrar os motivos em causa, retomando 
a proposta adotada pelo Parlamento Europeu e a posição do Conselho, ambas em primeira 
leitura.

Alteração 242
Daciana Octavia Sârbu

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
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Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas devem ser aplicáveis, mas não 
podem, em caso algum, ser incompatíveis 
com a avaliação de risco ambiental 
efetuada nos termos da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias específicas 
do Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Or. en

Alteração 243
Tonino Picula

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas devem ser aplicáveis, mas não 
podem, em caso algum, ser incompatíveis 
com a avaliação de risco ambiental 
efetuada nos termos da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, 
dependendo das circunstâncias específicas 
do Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis e tendo 
em conta o seu compromisso no sentido 
de se tornarem isentos de OGM, mas não 
podem, em caso algum, ser incompatíveis 
com a avaliação de risco ambiental 
efetuada nos termos da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

Or. en
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Alteração 244
Sirpa Pietikäinen

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Essas medidas devem ser devidamente 
justificadas por motivos científicos ou por 
motivos relacionados com outros fatores 
legítimos que poderiam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no 
mercado de OGM.

Or. en

Alteração 245
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B– n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. Caso o notificador/requerente se 
oponha à adaptação do âmbito geográfico 
da sua notificação ou do seu pedido em 
resposta a um pedido de um Estado-
Membro nos termos do n.º 1 do presente 
artigo, esse Estado-Membro pode adotar 
medidas que limitem ou proíbam o cultivo
desse OGM na totalidade ou em parte do 
seu território uma vez autorizado nos 
termos da parte C da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
desde que essas medidas sejam conformes 
com o direito da União, fundamentadas, 
proporcionais e não discriminatórias e, 
além disso, se baseiem em motivos 
legítimos como os relacionados com:

3. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, um 
Estado-Membro pode, na sequência da 
avaliação de risco efetuada nos termos da 
presente diretiva ou do Regulamento (CE)
n.º 1829/2003 e agindo enquanto gestor 
de riscos, adotar medidas que limitem ou 
proíbam o cultivo de determinados OGM, 
de grupos de OGM definidos por cultura 
ou característica ou de todos os OGM na 
totalidade ou em parte do seu território 
uma vez autorizados nos termos da parte C 
da presente diretiva ou do Regulamento 
(CE) n.º 1829/2003, desde que essas 
medidas sejam conformes com o direito da 
União, fundamentadas, proporcionais e não 
discriminatórias e, além disso, se baseiem 
em motivos legítimos como os 
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relacionados com:

a) Os objetivos de política ambiental
distintos dos elementos avaliados nos 
termos da presente diretiva e do
Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

a) Os objetivos de política ambiental
relativos a impactos ambientais que 
possam surgir no quadro do cultivo de 
OGM e que sejam complementares aos 
impactos analisados durante a avaliação 
científica do risco efetuada nos termos da 
presente diretiva e do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Esse motivos podem ser os 
seguintes:

– a prevenção do surgimento de 
resistência aos pesticidas entre ervas 
daninhas e parasitas;

– a invasividade ou a persistência da 
variedade geneticamente modificada ou a 
possibilidade de cruzamento com plantas 
cultivadas a nível doméstico ou plantas 
selvagens;

– a prevenção dos efeitos negativos sobre 
o ambiente local causados por alterações 
nas práticas agrícolas ligadas ao cultivo 
de OGM;

– a manutenção da biodiversidade local, 
nomeadamente de certos habitats e 
ecossistemas, ou certos tipos de 
características naturais e paisagísticas, 
bem como de funções e serviços de 
ecossistemas específicos;

– a ausência ou a insuficiência de dados 
adequados sobre os potenciais efeitos 
negativos da libertação de OGM no meio 
ambiente local ou regional dos Estados-
Membros, designadamente na sua 
biodiversidade;

b) O ordenamento do território; b) O ordenamento do território;

c) O uso do solo; c) O uso do solo;

d) Os impactos socioeconómicos; d) Os impactos socioeconómicos, tais 
como 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, nas ilhas 
pequenas ou nas zonas de montanha;
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e) A necessidade de evitar a presença de 
OGM noutros produtos sem prejuízo do 
artigo 26.º-A;

e) A necessidade de evitar a presença de 
OGM noutros produtos sem prejuízo do 
artigo 26.º-A;

f) Os objetivos de política agrícola; f) Os objetivos de política agrícola. Esses 
motivos podem abranger:

– a necessidade de proteger a diversidade 
da produção agrícola;

– a manutenção e o desenvolvimento de 
práticas agrícolas que proporcionem mais 
oportunidades de conciliação da produção 
com a sustentabilidade dos ecossistemas;

– a necessidade de assegurar a pureza das 
sementes.

g) A ordem pública. g) A ordem pública.

h) Motivos relacionados com a opinião 
pública, por exemplo o resultado de um 
referendo nacional.

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do
Estado-Membro, região ou área em que 
estas medidas devem ser aplicáveis, mas 
não podem, em caso algum, ser 
incompatíveis com a avaliação de risco 
ambiental efetuada nos termos da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Estes motivos podem ser invocados 
individualmente ou em combinação, à 
exceção do motivo referido na alínea g), 
que não pode ser invocado 
individualmente, dependendo das 
circunstâncias específicas do Estado-
Membro, região ou área em que estas 
medidas devem ser aplicáveis, mas não 
podem, em caso algum, ser incompatíveis 
com a avaliação de risco ambiental 
efetuada nos termos da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003.

Or. fr

Alteração 246
Julie Girling

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 3-A (novo)
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Posição do Conselho Alteração

3-A. Um Estado-Membro que tencione 
adotar medidas nos termos do n.º 3 do 
presente artigo deve garantir que essas 
medidas:

a) respeitem a liberdade de escolha de 
agricultores e consumidores;

b) não provoquem distorções de 
concorrência entre os agricultores dos 
diferentes Estados-Membros;

c) não sejam incompatíveis com a 
avaliação de risco ambiental efetuada nos 
termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

d) tenham previamente sido objeto de uma 
avaliação de impacto que demonstre a sua 
necessidade e proporcionalidade;

Or. en

Alteração 247
Renate Sommer

CPosição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/EC
Artigo 26.°-B – n.° 4 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

4. Os Estados-Membros que tencionem 
adotar medidas para dar cumprimento ao 
disposto no n.º 3 do presente artigo devem 
comunicar previamente à Comissão um 
projeto dessas medidas e os motivos 
correspondentes invocados. Esta 
comunicação pode ocorrer antes de estar 
concluído o processo de autorização do 
OGM ao abrigo da parte C da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Durante um prazo de 75
dias a contar da data dessa comunicação:

4. Os Estados-Membros que tencionem 
adotar medidas para dar cumprimento ao 
disposto no n.º 3 do presente artigo devem 
comunicar previamente à Comissão um 
projeto dessas medidas e os motivos 
correspondentes invocados. Esta 
comunicação pode ocorrer durante um 
prazo de 90 dias a contar da data dessa 
comunicação:
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Or. de

Alteração 248
Marijana Petir

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. Os Estados-Membros que tencionem 
adotar medidas para dar cumprimento ao 
disposto no n.º 3 do presente artigo devem 
comunicar previamente à Comissão um 
projeto dessas medidas e os motivos 
correspondentes invocados. Esta 
comunicação pode ocorrer antes de estar 
concluído o processo de autorização do 
OGM ao abrigo da parte C da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Durante um prazo de 75 
dias a contar da data dessa comunicação:

4. Os Estados-Membros que tencionem 
adotar medidas para dar cumprimento ao 
disposto no n.º 3 do presente artigo devem 
comunicar previamente à Comissão um 
projeto dessas medidas e os motivos 
correspondentes invocados. Esta 
comunicação pode ocorrer antes de estar 
concluído o processo de autorização do 
OGM ao abrigo da parte C da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Durante um prazo de 75 
dias a contar da data dessa comunicação:

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

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

a-A) o notificador/requerente abstém-se 
das suas atividades de colocação no 
mercado da variedade do OGM em causa; 

a-B) os operadores abstêm-se do cultivo 
da variedade do OGM em causa; e

b) A Comissão pode apresentar quaisquer 
comentários que considere adequados. 

b) A Comissão pode apresentar quaisquer 
comentários que considere adequados. 

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir que o notificador/requerente não beneficie de uma posição 
privilegiada relativamente ao Estado-Membro durante o período de apreciação dos projetos 



AM\1037669PT.doc 39/86 PE541.301v01-00

PT

de medidas e dos motivos específicos apresentados pelo respetivo Estado-Membro, tendo em 
vista reduzir os prejuízos potenciais para o requerente e para o operador caso se verifique 
que as exigências do Estado-Membro se justificam.

Alteração 249
Julie Girling

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

4. Os Estados-Membros que tencionem 
adotar medidas para dar cumprimento ao 
disposto no n.º 3 do presente artigo devem 
comunicar previamente à Comissão um 
projeto dessas medidas e os motivos 
correspondentes invocados. Esta 
comunicação pode ocorrer antes de estar 
concluído o processo de autorização do 
OGM ao abrigo da parte C da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Durante um prazo de 75 
dias a contar da data dessa comunicação:

4. Os Estados-Membros que tencionem 
adotar medidas para dar cumprimento ao 
disposto no n.º 3 do presente artigo devem
comunicar previamente à Comissão um 
projeto dessas medidas e os motivos 
correspondentes invocados. Esta 
comunicação pode ocorrer antes de estar 
concluído o processo de autorização do 
OGM ao abrigo da parte C da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Em conformidade com a 
Diretiva 98/34/CE* do Parlamento 
Europeu e do Conselho, durante um prazo 
de 3 meses a contar da data dessa 
comunicação:

__________________
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

Alteração 250
Younous Omarjee
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Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

Os Estados-Membros que tencionem 
adotar medidas para dar cumprimento ao 
disposto no n.º 3 do presente artigo devem
comunicar previamente à Comissão um 
projeto dessas medidas e os motivos 
correspondentes invocados. Esta 
comunicação pode ocorrer antes de estar 
concluído o processo de autorização do 
OGM ao abrigo da parte C da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003. Durante um prazo de 75 
dias a contar da data dessa comunicação:

Os Estados-Membros que adotem medidas 
para dar cumprimento ao disposto no n.º 3 
do presente artigo devem comunicá-las à 
Comissão que, por sua vez, deve 
comunicá-las aos restantes 
Estados-Membros, bem como ao 
notificador/requerente, e publicá-las. Esta 
comunicação pode ocorrer antes de estar 
concluído o processo de autorização do 
OGM ao abrigo da parte C da presente 
diretiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003.

Or. fr

Alteração 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) o Estado-Membro concernido abstém-
se de adotar e aplicar essas medidas, e

Suprimido

Or. fr

Justificação

A disposição suprimida constitui um obstáculo para a liberdade dos Estados-Membros, a 
qual se situa, no entanto, no cerne do texto.
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Alteração 252
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

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

a) O Estado-Membro em questão abstém-
se de adotar e aplicar essas medidas, desde 
que tal não coincida com o período da 
sementeira das culturas geneticamente 
modificadas objeto das medidas;  e

Or. en

Alteração 253
Biljana Borzan

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

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

a) O Estado-Membro em questão abstém-
se de adotar e aplicar essas medidas, o 
requerente/titular da autorização afetado 
pelas medidas de limitação ou proibição 
do cultivo de um OGM ou grupo de OGM 
num Estado-Membro abstém-se de 
qualquer atividade relacionada com o 
cultivo desse OGM ou grupo de OGM 
nesse Estado-Membro; e

Or. en

Alteração 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Posição do Conselho Alteração

c) A Comissão pode apresentar quaisquer 
comentários que considere adequados.

c) A Comissão pode apresentar quaisquer 
comentários não vinculativos que 
considere adequados.

Or. en

Alteração 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Se, durante este período de tempo, a 
autorização for concedida, deve ser 
considerada temporariamente suspensa 
até ao final do prazo de 75 dias.

Or. en

Alteração 256
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

Em derrogação do n.º 4, alínea a), as 
medidas nacionais podem ser aplicadas, a 
título provisório, se o prazo de 75 dias 
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coincidir com o período de sementeira dos 
OGM em causa.

No termo do prazo de 75 dias referido no 
primeiro parágrafo e no máximo dois anos 
após a data em que tenha dado 
consentimento/autorização, o Estado-
Membro em questão pode adotar as 
medidas quer na forma inicialmente 
proposta, quer alteradas, para ter em conta 
eventuais comentários recebidos da 
Comissão. Estas medidas são comunicadas 
sem demora à Comissão, aos demais 
Estados-Membros e ao 
notificador/requerente.

No termo do prazo de 75 dias referido no 
primeiro parágrafo, o Estado-Membro em 
questão pode, durante todo o período de 
vigência do consentimento/da autorização 
e a contar da data de entrada em vigor da 
autorização da União, adotar as medidas 
quer na forma inicialmente proposta, quer 
alteradas, para ter em conta eventuais 
comentários recebidos da Comissão. Estas 
medidas são comunicadas sem demora à 
Comissão, aos demais Estados-Membros e 
ao titular da autorização.

Or. en

Justificação

Baseado na alteração n.º 25 do projeto de recomendação.

Alteração 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

No termo do prazo de 75 dias referido no 
primeiro parágrafo e no máximo dois anos 
após a data em que tenha dado 
consentimento/autorização, o Estado-
Membro em questão pode adotar as 
medidas quer na forma inicialmente 
proposta, quer alteradas, para ter em conta 
eventuais comentários recebidos da 
Comissão. Estas medidas são comunicadas 
sem demora à Comissão, aos demais 
Estados-Membros e ao 
notificador/requerente.

No termo do prazo de 75 dias referido no 
primeiro parágrafo, o Estado-Membro em 
questão pode adotar as medidas quer na 
forma inicialmente proposta, quer 
alteradas, para ter em conta eventuais 
comentários recebidos da Comissão.  Estas 
medidas são comunicadas sem demora à 
Comissão, aos demais Estados-Membros e 
ao notificador/requerente.

Or. en



PE541.301v01-00 44/86 AM\1037669PT.doc

PT

Alteração 258
Renate Sommer

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

No termo do prazo de 75 dias referido no 
primeiro parágrafo e no máximo dois anos 
após a data em que tenha dado 
consentimento/autorização, o Estado-
Membro em questão pode adotar as 
medidas quer na forma inicialmente 
proposta, quer alteradas, para ter em conta 
eventuais comentários recebidos da 
Comissão. Estas medidas são comunicadas 
sem demora à Comissão, aos demais 
Estados-Membros e ao 
notificador/requerente.

No termo do prazo de 90 dias referido no 
primeiro parágrafo, o Estado-Membro em 
questão pode adotar as medidas quer na 
forma inicialmente proposta, quer 
alteradas, para ter em conta eventuais 
comentários recebidos da Comissão.  Estas 
medidas são comunicadas sem demora à 
Comissão, aos demais Estados-Membros e 
ao notificador/requerente.

Or. de

Alteração 259
Julie Girling

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

No termo do prazo de 75 dias referido no 
primeiro parágrafo e no máximo dois anos 
após a data em que tenha dado 
consentimento/autorização, o Estado-
Membro em questão pode adotar as 
medidas quer na forma inicialmente 
proposta, quer alteradas, para ter em conta 
eventuais comentários recebidos da 
Comissão. Estas medidas são comunicadas 
sem demora à Comissão, aos demais 
Estados-Membros e ao 

No termo do prazo de 3 meses referido no 
primeiro parágrafo e no máximo dois anos 
após a data em que tenha dado 
consentimento/autorização, o Estado-
Membro em questão pode adotar as 
medidas quer na forma inicialmente 
proposta, quer alteradas, para ter em conta 
eventuais comentários recebidos da 
Comissão. Estas medidas são comunicadas 
sem demora à Comissão, aos demais 
Estados-Membros e ao 
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notificador/requerente. notificador/requerente. Os 
Estados-Membros adotam medidas por 
um período máximo de cinco anos e 
procedem à sua revisão quando a 
autorização dos OGM for renovada.

Or. en

Alteração 260
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

No termo do prazo de 75 dias referido no 
primeiro parágrafo e no máximo dois anos 
após a data em que tenha dado 
consentimento/autorização, o Estado-
Membro em questão pode adotar as 
medidas quer na forma inicialmente 
proposta, quer alteradas, para ter em conta 
eventuais comentários recebidos da 
Comissão. Estas medidas são comunicadas 
sem demora à Comissão, aos demais 
Estados-Membros e ao 
notificador/requerente.

No termo do prazo de 75 dias referido no 
primeiro parágrafo, o Estado-Membro em 
questão pode adotar as medidas quer na 
forma inicialmente proposta, quer 
alteradas, para ter em conta eventuais 
comentários recebidos da Comissão.  Estas 
medidas são comunicadas sem demora à 
Comissão, aos demais Estados-Membros e 
ao notificador/requerente.

Or. en

Alteração 261
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B– n.º 4 – parágrafo 2

Posição do Conselho Alteração

No termo do prazo de 75 dias referido no Durante todo o período de 
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primeiro parágrafo e no máximo dois 
anos após a data em que tenha dado 
consentimento/autorização, o 
Estado-Membro em questão pode adotar as 
medidas quer na forma inicialmente 
proposta, quer alteradas, para ter em conta 
eventuais comentários recebidos da 
Comissão. Estas medidas são comunicadas 
sem demora à Comissão, aos demais 
Estados-Membros e ao 
notificador/requerente.

consentimento/autorização e a partir da 
data de entrada em vigor do 
consentimento/da autorização, o 
Estado-Membro em questão pode adotar as 
medidas, quer na forma inicialmente 
proposta quer alteradas para ter em conta 
eventuais comentários recebidos da 
Comissão. Estas medidas são comunicadas 
sem demora à Comissão, aos demais 
Estados-Membros e ao 
notificador/requerente.

Or. fr

Alteração 262
Julie Girling

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Os Estados-Membros devem facultar 
essas medidas a todos os operadores 
envolvidos, incluindo os produtores, com 
uma antecedência mínima de seis meses 
em relação ao início do período 
vegetativo. Caso o OGM em causa seja 
autorizado menos de seis meses antes do 
início do período vegetativo, os 
Estados-Membros tornam públicas essas 
medidas aquando da sua adoção.

Or. en

Alteração 263
Renate Sommer

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 5
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Posição do Conselho Alteração

5. Caso, após a autorização de um OGM 
nos termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e pelo 
menos dois anos após a data em que 
tenha sido dado 
consentimento/autorização, um Estado-
Membro considere que novas 
circunstâncias objetivas justificam uma 
adaptação do âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização, pode 
aplicar, com as necessárias adaptações, o 
procedimento estabelecido nos n.ºs 1 a 4, 
desde que tais medidas não afetem o 
cultivo de quaisquer sementes de OGM e 
de material de propagação vegetativa já 
plantados legalmente antes de essas 
medidas serem adotadas.

Suprimido

Or. de

Alteração 264
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 5

Posição do Conselho Alteração

5. Caso, após a autorização de um OGM 
nos termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e pelo 
menos dois anos após a data em que 
tenha sido dado 
consentimento/autorização, um Estado-
Membro considere que novas 
circunstâncias objetivas justificam uma 
adaptação do âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização, pode 
aplicar, com as necessárias adaptações, o 
procedimento estabelecido nos n.ºs 1 a 4, 
desde que tais medidas não afetem o 

Suprimido
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cultivo de quaisquer sementes de OGM e 
de material de propagação vegetativa já 
plantados legalmente antes de essas 
medidas serem adotadas.

Or. en

Alteração 265
Paul Brannen

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 5

Posição do Conselho Alteração

5. Caso, após a autorização de um OGM 
nos termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e pelo 
menos dois anos após a data em que tenha 
sido dado consentimento/autorização, um 
Estado-Membro considere que novas 
circunstâncias objetivas justificam uma 
adaptação do âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização, pode 
aplicar, com as necessárias adaptações, o 
procedimento estabelecido nos n.ºs 1 a 4, 
desde que tais medidas não afetem o 
cultivo de quaisquer sementes de OGM e 
de material de propagação vegetativa já 
plantados legalmente antes de essas 
medidas serem adotadas.

5. Caso, após a autorização de um OGM 
nos termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e pelo 
menos cinco anos após a data em que tenha 
sido dado consentimento/autorização, um 
Estado-Membro considere que novas 
circunstâncias objetivas justificam uma 
adaptação do âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização, pode 
aplicar, com as necessárias adaptações, o 
procedimento estabelecido nos n.ºs 1 a 4, 
desde que tais medidas não afetem o 
cultivo de quaisquer sementes de OGM e 
de material de propagação vegetativa já 
plantados legalmente antes de essas 
medidas serem adotadas.

Or. en

Justificação

Os agricultores devem poder dispor de dois ciclos vegetativos antes de poder ser aplicada 
qualquer nova isenção ou proibição. Tal medida conferiria segurança às operações dos 
agricultores face a um processo nacional, eventualmente longo, de elaboração de uma lista 
de sementes.
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Alteração 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 5

Posição do Conselho Alteração

5. Caso, após a autorização de um OGM 
nos termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e pelo 
menos dois anos após a data em que tenha 
sido dado consentimento/autorização, um 
Estado-Membro considere que novas 
circunstâncias objetivas justificam uma 
adaptação do âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização, pode 
aplicar, com as necessárias adaptações, o 
procedimento estabelecido nos n.ºs 1 a 4, 
desde que tais medidas não afetem o 
cultivo de quaisquer sementes de OGM e 
de material de propagação vegetativa já 
plantados legalmente antes de essas 
medidas serem adotadas.

5. Caso, após a autorização de um OGM 
nos termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e pelo 
menos cinco anos após a data em que tenha 
sido dado consentimento/autorização, um 
Estado-Membro considere que novas 
circunstâncias objetivas justificam uma 
adaptação do âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização, pode 
aplicar, com as necessárias adaptações, o 
procedimento estabelecido nos n.ºs 1 a 4, 
desde que tais medidas não afetem o 
cultivo de quaisquer sementes de OGM e 
de material de propagação vegetativa já 
plantados legalmente antes de essas 
medidas serem adotadas.

Or. en

Alteração 267
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 5

Posição do Conselho Alteração

5. Caso, após a autorização de um OGM 
nos termos da presente diretiva ou do
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e pelo 
menos dois anos após a data em que 
tenha sido dado 
consentimento/autorização, um 
Estado-Membro considere que novas 

5. Caso, após a autorização de um OGM 
nos termos da presente diretiva ou do
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, um 
Estado-Membro considere que novas 
circunstâncias objetivas justificam uma 
adaptação do âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização, pode
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circunstâncias objetivas justificam uma 
adaptação do âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização, pode
aplicar, com as necessárias adaptações, o
procedimento estabelecido nos n.ºs 1 a 4, 
desde que tais medidas não afetem o
cultivo de quaisquer sementes de OGM e 
de material de propagação vegetativa já 
plantados legalmente antes de essas 
medidas serem adotadas.

sempre adotar medidas que limitem ou 
proíbam o cultivo desse OGM na 
totalidade ou em parte do seu território. 
Nesse caso, deve garantir que os 
agricultores que cultivaram legalmente 
essas espécies disponham de tempo 
suficiente para terminar o período de 
cultivo em curso.

Or. fr

Alteração 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 5

Posição do Conselho Alteração

5. Caso, após a autorização de um OGM 
nos termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e pelo 
menos dois anos após a data em que tenha 
sido dado consentimento/autorização, um 
Estado-Membro considere que novas 
circunstâncias objetivas justificam uma 
adaptação do âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização, pode 
aplicar, com as necessárias adaptações, o 
procedimento estabelecido nos n.ºs 1 a 4, 
desde que tais medidas não afetem o 
cultivo de quaisquer sementes de OGM e 
de material de propagação vegetativa já 
plantados legalmente antes de essas 
medidas serem adotadas.

5. Caso, após a autorização de um OGM 
nos termos da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e pelo 
menos dois anos após a data em que tenha 
sido dado consentimento/autorização, um 
Estado-Membro considere adequado não 
autorizar o seu cultivo na totalidade ou 
em parte do seu território, é aplicável, 
com as necessárias adaptações, o 
procedimento estabelecido nos n.ºs 1 a 4.
Se as medidas restritivas forem adotadas 
por um Estado-Membro num prazo de 
dois anos a contar da data do 
consentimento/da autorização ou se tais 
medidas afetarem o cultivo de quaisquer 
sementes de OGM e de material de 
propagação vegetativa já plantados 
legalmente antes de essas medidas serem 
adotadas, o Estado-Membro em causa 
deve atribuir aos agricultores afetados 
uma indemnização correspondente aos 
danos económicos reais sofridos.
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Or. en

Alteração 269
Annie Schreijer-Pierik

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-A. Um Estado-Membro que tencione 
adotar medidas nos termos do n.º 3 deve: 

a) garantir que os agricultores que 
cultivaram legalmente essas espécies 
disponham de tempo suficiente para 
terminar o período de cultivo em curso; e

b) efetuar uma análise prévia e 
independente da relação custo-benefício, 
tendo em conta quaisquer alternativas.

Os custos e os esforços que a análise da 
relação custo-benefício representa são 
partilhados entre os Estados-Membros e 
os agricultores em causa.

Or. en

Justificação

Novo parágrafo proposto pela relatora a fim de garantir que os custos são equitativamente 
distribuídos entre os Estados-Membros e os agricultores interessados.

Alteração 270
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 5-A (novo)
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Posição do Conselho Alteração

5-A. Os Estados-Membros que tencionem 
adotar medidas em conformidade com o 
n.º 3, devem garantir que os agricultores 
que cultivaram legalmente essas espécies 
disponham de tempo suficiente para 
concluir o período de cultivo em curso.

Or. fr

Justificação

A alteração 17, aprovada em primeira leitura, é apresentada de novo. A alteração estabelece 
um novo critério que os Estados-Membros devem respeitar no que se refere aos OGM já 
colocados no mercado.

Alteração 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-A. Um Estado-Membro que tencione 
adotar medidas nos termos do n.º 3, deve 
velar por que os agricultores que cultivam 
essas espécies disponham de um prazo 
legal suficiente para terminar o período 
das culturas em curso;

Or. en

Alteração 272
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
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Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 6

Posição do Conselho Alteração

6. Caso um Estado-Membro pretenda que 
a totalidade ou parte do seu território seja 
reintegrado no âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização do qual foi 
excluído nos termos do n.º 2, pode 
apresentar um pedido nesse sentido à 
autoridade competente que emitiu o 
consentimento escrito ao abrigo da 
presente diretiva ou à Comissão se o 
OGM tiver sido autorizado ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
autoridade competente que deu o 
consentimento escrito ou a Comissão, 
consoante o caso, alteram o âmbito 
geográfico do consentimento ou da 
decisão de autorização em conformidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 273
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 6

Posição do Conselho Alteração

6. Caso um Estado-Membro pretenda que 
a totalidade ou parte do seu território seja 
reintegrado no âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização do qual foi 
excluído nos termos do n.º 2, pode 
apresentar um pedido nesse sentido à 
autoridade competente que emitiu o 
consentimento escrito ao abrigo da 

Suprimido
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presente diretiva ou à Comissão se o 
OGM tiver sido autorizado ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
autoridade competente que deu o 
consentimento escrito ou a Comissão, 
consoante o caso, alteram o âmbito 
geográfico do consentimento ou da 
decisão de autorização em conformidade.

Or. en

Justificação

Esta alteração prende-se com a supressão da "fase 1". As disposições que permitem aos 
Estados-Membros limitar ou proibir o cultivo de OGM na totalidade ou em parte do seu 
território são tratadas no n.º 8.

Alteração 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 6

Posição do Conselho Alteração

6. Caso um Estado-Membro pretenda que a 
totalidade ou parte do seu território seja 
reintegrado no âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização do qual foi 
excluído nos termos do n.º 2, pode 
apresentar um pedido nesse sentido à 
autoridade competente que emitiu o 
consentimento escrito ao abrigo da 
presente diretiva ou à Comissão se o OGM 
tiver sido autorizado ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
autoridade competente que deu o 
consentimento escrito ou a Comissão, 
consoante o caso, alteram o âmbito 
geográfico do consentimento ou da decisão 
de autorização em conformidade.

6. Caso um Estado-Membro pretenda que a 
totalidade ou parte do seu território seja 
reintegrado no âmbito geográfico do 
consentimento/ da autorização do qual foi 
excluído nos termos do n.º 2, pode 
apresentar um pedido nesse sentido à 
autoridade competente que emitiu o 
consentimento escrito ao abrigo da 
presente diretiva ou à Comissão se o OGM 
tiver sido autorizado ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
autoridade competente que deu o 
consentimento escrito ou a Comissão,
consoante o caso, alteram o âmbito 
geográfico do consentimento ou da decisão 
de autorização em conformidade. No 
entanto, o Estado-Membro deve justificar 
a reintegração da área e deve consultar as 
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comunidades locais ou diretamente os 
habitantes da área em questão.

Or. fr

Justificação

Qualquer alteração da decisão que vise a autorização dos OGM deve respeitar o princípio da 
precaução, que estipula que essa decisão não pode agravar uma situação existente. Os 
cidadãos da área geográfica em questão devem poder expressar o seu parecer e conhecer os 
motivos da reintegração do respetivo território.

Alteração 275
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 7

Posição do Conselho Alteração

7. Para efeitos de uma adaptação do 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM nos termos dos 
n.ºs 5 e 6, e desde que, nos termos do 
n.º 5, o titular do consentimento/ da 
autorização dê o seu acordo expresso ou 
tácito ao pedido apresentado pelo Estado-
Membro:

Suprimido

a) Para um OGM que tenha sido 
autorizado ao abrigo da presente diretiva, 
a autoridade competente que deu o 
consentimento escrito altera o âmbito 
geográfico do consentimento em 
conformidade e informa a Comissão, os 
Estados-Membros e o titular da 
autorização, uma vez concluído o 
processo;

b) Para um OGM que tenha sido 
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autorizado ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, a 
Comissão altera a decisão de autorização 
em conformidade, sem aplicar o processo 
previsto no artigo 35.º, n.º 2, do referido 
regulamento. A Comissão informa disso 
os Estados-Membros e o titular da 
autorização.

Or. en

Justificação

Esta alteração prende-se com a supressão da "fase 1". As disposições que permitem aos 
Estados-Membros limitar ou proibir o cultivo de OGM na totalidade ou em parte do seu 
território são tratadas no n.º 8.

Alteração 276
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 7

Posição do Conselho Alteração

7. Para efeitos de uma adaptação do 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM nos termos dos 
n.ºs 5 e 6, e desde que, nos termos do 
n.º 5, o titular do consentimento/ da 
autorização dê o seu acordo expresso ou 
tácito ao pedido apresentado pelo Estado-
Membro:

Suprimido

a) Para um OGM que tenha sido 
autorizado ao abrigo da presente diretiva, 
a autoridade competente que deu o 
consentimento escrito altera o âmbito 
geográfico do consentimento em 
conformidade e informa a Comissão, os 
Estados-Membros e o titular da 
autorização, uma vez concluído o 
processo;
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b) Para um OGM que tenha sido 
autorizado ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, a 
Comissão altera a decisão de autorização 
em conformidade, sem aplicar o processo 
previsto no artigo 35.º, n.º 2, do referido 
regulamento. A Comissão informa disso 
os Estados-Membros e o titular da 
autorização.

Or. en

Alteração 277
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

7. Para efeitos de uma adaptação do âmbito 
geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM nos termos dos 
n.ºs 5 e 6, e desde que, nos termos do 
n.º 5, o titular do consentimento/ da 
autorização dê o seu acordo expresso ou 
tácito ao pedido apresentado pelo Estado-
Membro:

7. Para efeitos de uma adaptação do âmbito 
geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM nos termos do n.º 
6:

Or. fr

Alteração 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

7. Para efeitos de uma adaptação do âmbito 7. Para efeitos de uma adaptação do âmbito 
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geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM nos termos dos 
n.ºs 5 e 6, e desde que, nos termos do n.º 5, 
o titular do consentimento/ da autorização
dê o seu acordo expresso ou tácito ao 
pedido apresentado pelo Estado-Membro:

geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM nos termos dos 
n.ºs 5 e 6, e desde que, nos termos do n.º 5,
a Comissão ou a entidade ordenadora dê 
o seu acordo expresso ou tácito ao pedido 
apresentado pelo notificador/requerente:

Or. en

Alteração 279
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) Para um OGM que tenha sido 
autorizado ao abrigo da presente diretiva, 
a autoridade competente que deu o 
consentimento escrito altera o âmbito 
geográfico do consentimento em 
conformidade e informa a Comissão, os 
Estados-Membros e o titular da 
autorização, uma vez concluído o 
processo;

Suprimido

Or. en

Alteração 280
Nicola Caputo

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea b)

Posição do Conselho Alteração

b) Para um OGM que tenha sido 
autorizado ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, a 

Suprimido
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Comissão altera a decisão de autorização 
em conformidade, sem aplicar o processo 
previsto no artigo 35.º, n.º 2, do referido 
regulamento. A Comissão informa disso 
os Estados-Membros e o titular da 
autorização.

Or. en

Alteração 281
Julie Girling

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B – n.º 10 (novo)

Posição do Conselho Alteração

10. As medidas adotadas nos termos do 
presente artigo não devem entravar a 
investigação no domínio das 
biotecnologias, desde que sejam aplicadas 
todas as medidas de segurança durante 
essas atividades.

Or. en

Alteração 282
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B– n.º 10 (novo)

Posição do Conselho Alteração

10. 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 
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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 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

«Artigo 26.º-B-A

Exigências em matéria de 
responsabilidade e garantias financeiras

Os Estados-Membros em que um OGM 
possa ser cultivado em virtude da 
autorização emitida em conformidade 
com o artigo 26.º-B, devem estabelecer um 
sistema vinculativo geral de 
responsabilidade financeira e garantias 
financeiras aplicável a todos os 
operadores e que garanta que o poluidor 
assuma financeiramente os efeitos ou os 
danos acidentais que possam ocorrer 
devido à libertação deliberada ou à 
colocação no mercado de OGM.»

Or. fr
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Alteração 284
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

«Artigo 26.º-B-A

Exigências em matéria de 
responsabilidade e garantias financeiras

Os Estados-Membros em que um OGM 
possa ser cultivado em virtude do 
consentimento escrito dado nos termos da 
presente diretiva e, se aplicável, da 
decisão tomada de acordo com o 
artigo 19.º, assim como da decisão de 
autorização adotada nos termos dos 
artigos 7.º e 19.º do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, devem estabelecer um 
sistema vinculativo geral de 
responsabilidade financeira e garantias 
financeiras aplicável a todos os 
operadores e que garanta que o poluidor 
assuma financeiramente os efeitos ou os 
danos acidentais que possam ocorrer 
devido à libertação deliberada ou à 
colocação no mercado de OGM.»

Or. fr

Justificação

A presente alteração reutiliza o teor da alteração 24, aprovada em primeira leitura. A 
alteração estabelece um novo critério que os Estados-Membros que desejem cultivar OGM 
devem respeitar no que se refere aos OGM já colocados no mercado.

Alteração 285
Marijana Petir

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
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Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

Artigo 26.º -B-A

Exigências em matéria de 
responsabilidade e garantias financeiras

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
um sistema vinculativo geral de 
responsabilidade financeira e garantias 
financeiras aplicável a todos os titulares 
dos consentimentos/autorizações e 
operadores e que garanta que o poluidor 
assuma financeiramente os efeitos ou os 
danos acidentais que possam ocorrer 
devido à libertação deliberada ou à 
colocação no mercado de OGM.

Or. en

Justificação

No que respeita à aplicação das disposições da Diretiva 2004/35/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa à responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos ambientais, nos termos da qual a responsabilidade por 
quaisquer danos ambientais tem unicamente em conta a relação entre os operadores e o 
Estado-Membro, o titular do consentimento (autorização) não pode estar isento da 
responsabilidade por danos ambientais.

Alteração 286
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

«Artigo 26.º-B-A

Exigências em matéria de 
responsabilidade e garantias financeiras
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Os Estados-Membros devem estabelecer 
um sistema vinculativo geral de 
responsabilidade financeira e penal, bem 
como garantias financeiras, aplicável a 
todos os operadores e que garanta que o 
poluidor assuma financeira e penalmente 
os efeitos ou os danos acidentais que 
possam ocorrer devido à libertação 
deliberada ou à colocação no mercado de 
OGM.»

Or. fr

Alteração 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B-A (novo) 

Posição do Conselho Alteração

Artigo 26.º-B-A

Exigências em matéria de 
responsabilidade e garantias financeiras 

Os Estados-Membros devem estabelecer 
um sistema vinculativo geral de 
responsabilidade financeira e de 
garantias de seguros aplicável a todos os 
operadores e que garanta que o poluidor 
assuma financeiramente os efeitos ou os 
danos, mesmo acidentais, que possam 
ocorrer devido à libertação deliberada ou 
à colocação no mercado de OGM.

Or. it

Justificação

Retoma-se a alteração 24 aprovada em primeira leitura pelo Parlamento Europeu.
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Alteração 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-B-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 26.º -B-A

Exigências em matéria de 
responsabilidade e garantias financeiras

Os Estados-Membros devem estabelecer 
um sistema vinculativo geral de 
responsabilidade financeira e garantias 
financeiras nas suas legislações nacionais 
em matéria de OGM, aplicável a todos os 
operadores e que garanta que o poluidor 
assuma financeiramente os efeitos ou os 
danos acidentais que possam ocorrer 
devido à libertação deliberada ou à 
colocação no mercado de OGM. A 
Comissão estabelece um fundo de 
garantia financeiro vinculativo a nível da 
UE constituído por contribuições 
efetuadas por todas as empresas que 
introduzam produtos OGM no mercado 
europeu, de modo a cobrir os custos não 
intencionais suplementares resultantes 
dos casos de contaminação 
transfronteiras.

Or. en

Justificação

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
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European Food Safety Authority 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 the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.

Alteração 289
Gilles Pargneaux

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

Posição do Conselho Alteração

«Artigo 26.º-B-B

Rotulagem «livres de OGM»

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 290
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
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Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-C

Posição do Conselho Alteração

Artigo 26.º-C Suprimido

Medidas transitórias

1. A partir de …* e até …** um Estado-
Membro pode solicitar, através da 
Comissão, a um notificador/requerente 
que adapte o âmbito geográfico de uma 
notificação ou de um pedido apresentado, 
ou de uma autorização concedida ao 
abrigo da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 antes de 
…+. A Comissão comunica sem demora o 
pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

2. Caso o pedido esteja pendente e o 
notificador/requerente tenha dado o seu 
acordo expresso ou tácito ao mesmo no 
prazo de 30 dias a contar da comunicação 
do referido pedido, o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido é adaptado em 
conformidade. 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.

3. Caso a autorização já tenha sido 
concedida e o seu titular tenha dado o seu 
acordo expresso ou tácito a um pedido no 
prazo de 30 dias a contar da comunicação 
do pedido referido no n.º 1 do presente 
artigo, a autorização mantém-se tal como 
acordada pelo titular. Para um 
consentimento escrito ao abrigo da 
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presente diretiva, a autoridade competente 
altera o âmbito geográfico do 
consentimento em conformidade com o 
que foi acordado expressa ou tacitamente 
pelo titular da autorização e informa a 
Comissão e os Estados-Membros e o 
titular da autorização, uma vez concluído 
o processo. Para uma autorização ao 
abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, a Comissão altera a 
decisão de autorização em conformidade, 
sem aplicar o processo previsto no 
artigo 35.º, n.º 2, do referido regulamento. 
A Comissão informa disso os Estados-
Membros e o titular da autorização.

4. Se o notificador/requerente ou, 
conforme o caso, o titular da autorização 
se opuser ao pedido, aplica-se o 
artigo 26.º-B, n.ºs 3 a 9, com as 
necessárias adaptações.

5. O presente artigo não prejudica o 
cultivo de quaisquer sementes e materiais 
de propagação vegetativa autorizados que 
tenham sido plantados legalmente antes 
de o cultivo do OGM ter sido limitado ou 
proibido no Estado-Membro.

6. As medidas adotadas ao abrigo do 
presente artigo não afetam a livre 
circulação de OGM autorizados enquanto 
produtos ou contidos em produtos.

__________________

*JO: inserir a data de entrada em vigor 
da diretiva que consta no documento st 
10972/14.

**JO: inserir a data de entrada em vigor 
da diretiva que consta no documento st 
10972/14 + 6 meses."

Or. en

Justificação

A presente alteração prende-se com a supressão da "fase 1".
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Alteração 291
Younous Omarjee

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

Posição do Conselho Alteração

1. A partir de …* e até …** um
Estado-Membro pode solicitar, através da 
Comissão, a um notificador/requerente que
adapte o âmbito geográfico de uma 
notificação ou de um pedido apresentado, 
ou de uma autorização concedida ao abrigo 
da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 antes de 
…+. A Comissão comunica sem demora o 
pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

1. A partir de …* e até …** um Estado-
Membro pode decidir que um 
notificador/requerente adapte o âmbito 
geográfico de uma notificação ou de um 
pedido apresentado, ou de uma autorização 
concedida ao abrigo da presente diretiva ou 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 antes 
de …+. A Comissão comunica sem demora
a decisão do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

__________________ __________________

*JO: inserir a data de entrada em vigor da 
diretiva que consta no documento st 
10972/14.

*JO: inserir a data de entrada em vigor da 
diretiva que consta no documento st 
10972/14.

**JO: inserir a data de entrada em vigor da 
diretiva que consta no documento st 
10972/14 + 6 meses."

**JO: inserir a data de entrada em vigor da 
diretiva que consta no documento st 
10972/14 + 6 meses."

Or. fr

Alteração 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Posição do Conselho Alteração

1. A partir de …* e até …** um Estado- 1. A partir de …* e até …** um 
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Membro pode solicitar, através da
Comissão, a um notificador/requerente
que adapte o âmbito geográfico de uma 
notificação ou de um pedido apresentado, 
ou de uma autorização concedida ao abrigo 
da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 antes de 
…+. A Comissão comunica sem demora o 
pedido do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

notificador/requerente pode solicitar à 
Comissão ou à entidade ordenadora que 
adapte o âmbito geográfico de uma 
notificação ou de um pedido apresentado, 
ou de uma autorização concedida ao abrigo 
da presente diretiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 antes de 
…+. A Comissão comunica sem demora o 
pedido do notificador/requerente ao 
Estado-Membro interessado e aos demais 
Estados-Membros.

__________________ __________________

*JO: inserir a data de entrada em vigor da 
diretiva que consta no documento st 
10972/14.

*JO: inserir a data de entrada em vigor da 
diretiva que consta no documento st 
10972/14.

**JO: inserir a data de entrada em vigor da 
diretiva que consta no documento st 
10972/14 + 6 meses."

**JO: inserir a data de entrada em vigor da 
diretiva que consta no documento st 
10972/14 + 6 meses."

Or. en

Alteração 293
Renate Sommer

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

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o pedido esteja pendente e o 
notificador/requerente tenha dado o seu 
acordo expresso ou tácito ao mesmo no 
prazo de 30 dias a contar da comunicação 
do referido pedido, o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido é adaptado em 
conformidade. 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 

2. Caso o pedido esteja pendente e o 
notificador/requerente tenha dado o seu 
acordo expresso ao mesmo no prazo de 30 
dias a contar da comunicação do referido 
pedido, o âmbito geográfico da notificação 
ou do pedido é adaptado em conformidade. 
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 expressamente pelo 
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tacitamente pelo notificador/requerente. notificador/requerente.

Or. de

Alteração 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o pedido esteja pendente e o 
notificador/requerente tenha dado o seu 
acordo expresso ou tácito ao mesmo no 
prazo de 30 dias a contar da comunicação 
do referido pedido, o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido é adaptado em 
conformidade. O consentimento escrito 
emitido 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 expressa ou 
tacitamente acordado pelo 
notificador/requerente.

2. Caso o pedido esteja pendente e a 
Comissão tenha recebido a proposta do 
Estado, devidamente comunicada ao 
notificador/requerente, de adaptar o 
âmbito geográfico, os efeitos dessa 
adaptação produzem-se antes da data de 
entrada em vigor do consentimento escrito 
emitido nos termos da presente diretiva.

Or. it

Alteração 295
Younous Omarjee

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

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o pedido esteja pendente e o 2. Caso tal decisão seja tomada por um 
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notificador/requerente tenha dado o seu 
acordo expresso ou tácito ao mesmo no 
prazo de 30 dias a contar da comunicação 
do referido pedido, o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido é adaptado em 
conformidade. 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.

Estado-Membro, o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido é adaptado em 
conformidade. 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.

Or. fr

Alteração 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

Posição do Conselho Alteração

2. Caso o pedido esteja pendente e o 
notificador/requerente tenha dado o seu 
acordo expresso ou tácito ao mesmo no 
prazo de 30 dias a contar da comunicação 
do referido pedido, o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido é adaptado em 
conformidade. 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.

2. Caso o pedido esteja pendente e a 
Comissão ou a entidade ordenadora não 
se tenha pronunciado contra o mesmo no 
prazo de 30 dias a contar da comunicação 
do referido pedido, o âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido é adaptado em 
conformidade. 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 pela Comissão ou pela 
entidade ordenadora.



PE541.301v01-00 72/86 AM\1037669PT.doc

PT

Or. en

Alteração 297
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-C – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. Caso a autorização já tenha sido 
concedida e o seu titular tenha dado o seu 
acordo expresso ou tácito a um pedido no 
prazo de 30 dias a contar da comunicação 
do pedido referido no n.º 1 do presente 
artigo, a autorização mantém-se tal como 
acordada pelo titular. Para um 
consentimento escrito ao abrigo da 
presente diretiva, a autoridade competente 
altera o âmbito geográfico do 
consentimento em conformidade com o 
que foi acordado expressa ou tacitamente 
pelo titular da autorização e informa a 
Comissão e os Estados-Membros e o 
titular da autorização, uma vez concluído 
o processo. Para uma autorização ao 
abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, a Comissão altera a 
decisão de autorização em conformidade, 
sem aplicar o processo previsto no 
artigo 35.º, n.º 2, do referido regulamento. 
A Comissão informa disso os 
Estados-Membros e o titular da 
autorização.

Suprimido

Or. fr

Alteração 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
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Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-C – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. Caso a autorização já tenha sido 
concedida e o seu titular tenha dado o seu 
acordo expresso ou tácito a um pedido no 
prazo de 30 dias a contar da comunicação 
do pedido referido no n.º 1 do presente 
artigo, a autorização mantém-se tal como 
acordada pelo titular. Para um 
consentimento escrito ao abrigo da 
presente diretiva, a autoridade competente 
altera o âmbito geográfico do 
consentimento em conformidade com o 
que foi acordado expressa ou tacitamente 
pelo titular da autorização e informa a 
Comissão e os Estados-Membros e o titular 
da autorização, uma vez concluído o 
processo. Para uma autorização ao abrigo 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, a 
Comissão altera a decisão de autorização 
em conformidade, sem aplicar o processo 
previsto no artigo 35.º, n.º 2, do referido 
regulamento. A Comissão informa disso os 
Estados-Membros e o titular da 
autorização.

3. Caso a autorização já tenha sido 
concedida e a Comissão ou a entidade 
ordenadora tenha dado o seu acordo 
expresso ou tácito a um pedido no prazo 
de 30 dias a contar da comunicação do 
pedido referido no n.º 1 do presente artigo, 
a autorização mantém-se tal como 
acordada pela Comissão ou pela entidade 
responsável pela concessão. Para um 
consentimento escrito ao abrigo da 
presente diretiva, a autoridade competente 
altera o âmbito geográfico do 
consentimento em conformidade com o 
que foi acordado expressa ou tacitamente 
pela Comissão ou pela autoridade 
responsável pela concessão e informa a 
Comissão e os Estados-Membros e o titular 
da autorização, uma vez concluído o 
processo. Para uma autorização ao abrigo 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003, a 
Comissão altera a decisão de autorização 
em conformidade, sem aplicar o processo 
previsto no artigo 35.º, n.º 2, do referido 
regulamento. A Comissão informa disso os 
Estados-Membros e o titular da 
autorização.

Or. en

Alteração 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-C – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. Se o notificador/requerente ou, 
conforme o caso, o titular da autorização 

Suprimido
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se opuser ao pedido, aplica-se o 
artigo 26.º-B, n.ºs 3 a 9, com as 
necessárias adaptações.

Or. en

Alteração 300
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-C – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. Se o notificador/requerente ou, 
conforme o caso, o titular da autorização 
se opuser ao pedido, aplica-se o 
artigo 26.º-B, n.ºs 3 a 9, com as 
necessárias adaptações.

4. Um notificador/requerente não pode 
opor-se, de forma alguma, à decisão de 
um Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 301
Renate Sommer

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-C – n.º 5-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem velar 
por que os agricultores que cultivam 
OGM já autorizados disponham de tempo 
suficiente para se adaptar e não sejam 
retroativamente responsabilizados. As 
medidas de revogação da autorização de 
OGM que estão já a ser cultivados devem, 
por conseguinte, ser publicadas com uma 
antecedência mínima de 12 meses em 
relação ao início da fase de cultivo. Os 
agricultores devem receber uma 
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indemnização pelas sementes 
geneticamente modificadas que já tenham 
adquirido e as quais já não possam 
semear na sequência de uma proibição do 
seu cultivo.

Or. de

Alteração 302
Renate Sommer

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

Posição do Conselho Alteração

(1-A) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 26.º -C-A

Limiares relativos às sementes

A Comissão estabelece limiares para a 
rotulagem de vestígios de OGM em 
sementes convencionais ao nível mais 
baixo que seja praticável, proporcionado e 
funcional para todos os operadores 
económicos.»

Or. en

Alteração 303
Julie Girling

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

Posição do Conselho Alteração

(1-A) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 26.º -C-A
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Limiares relativos às sementes

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. A Comissão 
deve garantir que quaisquer limiares 
preconizados sejam estabelecidos ao nível 
mais baixo que seja praticável, 
proporcionado e funcional para todos os 
operadores económicos e contribuam 
para garantir a liberdade de escolha dos 
agricultores e dos consumidores.

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 304
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 2 

Posição do Conselho Alteração

No máximo quatro anos após …+, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo 
à utilização feita pelos Estados-Membros 
da presente diretiva, incluindo a eficácia 
das disposições que permitem aos Estados-
Membros limitar ou proibir o cultivo de 
OGM na totalidade ou em parte do seu 
território e o funcionamento harmonioso do 
mercado interno. Esse relatório pode ser 

No máximo quatro anos após …+, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo 
à utilização feita pelos Estados-Membros 
da presente diretiva, incluindo a eficácia 
das disposições que permitem aos Estados-
Membros limitar ou proibir o cultivo de 
OGM na totalidade ou em parte do seu 
território e o funcionamento harmonioso do 
mercado interno. Esse relatório pode ser 
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acompanhado de eventuais propostas 
legislativas que a Comissão considere 
adequadas. A Comissão informa ainda 
sobre os progressos realizados para dar 
estatuto normativo às orientações 
reforçadas de 2010 da Autoridade sobre a 
avaliação do risco ambiental das plantas 
geneticamente modificadas.

acompanhado de eventuais propostas 
legislativas que a Comissão considere 
adequadas.

__________________ __________________
+ JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

+ JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

Relacionado com a alteração em que a Comissão é convidada a apresentar um projeto de 
regulamento de execução sobre a avaliação dos riscos ambientais dos OGM.

Alteração 305
Younous Omarjee

Posição do Conselho
Artigo 2 

Posição do Conselho Alteração

No máximo quatro anos após …+, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo 
à utilização feita pelos Estados-Membros 
da presente diretiva, incluindo a eficácia 
das disposições que permitem aos 
Estados-Membros limitar ou proibir o 
cultivo de OGM na totalidade ou em parte 
do seu território e o funcionamento 
harmonioso do mercado interno. Esse 
relatório pode ser acompanhado de 
eventuais propostas legislativas que a 
Comissão considere adequadas. A 
Comissão informa ainda sobre os 
progressos realizados para dar estatuto 
normativo às orientações reforçadas 
de 2010 da Autoridade sobre a avaliação 

No máximo quatro anos após …+, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo 
à utilização feita pelos Estados-Membros 
da presente diretiva, incluindo a eficácia 
das disposições que permitem aos Estados 
Membros limitar ou proibir o cultivo de 
OGM na totalidade ou em parte do seu 
território e o funcionamento harmonioso do 
mercado interno. Esse relatório pode ser 
acompanhado de eventuais propostas 
legislativas que a Comissão considere 
adequadas.
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do risco ambiental das plantas 
geneticamente modificadas.

A Comissão confere ainda estatuto 
normativo às orientações reforçadas de 
2010 da Autoridade sobre a avaliação do 
risco ambiental das plantas geneticamente 
modificadas, o mais rapidamente possível.

__________________ __________________

+ JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

+ JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. fr

Alteração 306
Gilles Pargneaux

Posição do Conselho
Artigo 2 

Posição do Conselho Alteração

No prazo de um ano a contar de …+, a 
Comissão publica uma proposta 
legislativa com vista a conferir estatuto 
normativo às orientações reforçadas 
publicadas em 2010 pela Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
sobre a avaliação do risco ambiental das 
plantas geneticamente modificadas.

No máximo quatro anos após …+, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo 
à utilização feita pelos Estados-Membros 
da presente diretiva, incluindo a eficácia 
das disposições que permitem aos 
Estados-Membros limitar ou proibir o 
cultivo de OGM na totalidade ou em parte 
do seu território e o funcionamento 
harmonioso do mercado interno. Esse 
relatório pode ser acompanhado de 
eventuais propostas legislativas que a 
Comissão considere adequadas. A 
Comissão informa ainda sobre os 

No máximo quatro anos após …, a 
Comissão apresenta igualmente um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho relativo à utilização feita pelos 
Estados-Membros da presente diretiva, 
incluindo a eficácia das disposições que 
permitem aos Estados-Membros limitar ou 
proibir o cultivo de OGM na totalidade ou 
em parte do seu território e o 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno. Esse relatório pode ser 
acompanhado de eventuais propostas 
legislativas que a Comissão considere 
adequadas. A Comissão informa ainda 
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progressos realizados para dar estatuto 
normativo às orientações reforçadas 
de 2010 da Autoridade sobre a avaliação 
do risco ambiental das plantas 
geneticamente modificadas.

sobre os progressos realizados para dar 
estatuto normativo às orientações 
reforçadas de 2010 da Autoridade sobre a 
avaliação do risco ambiental das plantas 
geneticamente modificadas.

__________________ __________________
+ JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

+ JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

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 fixar um prazo de 
um ano para a publicação, pela Comissão, de uma adaptação das orientações ao anexo II da 
Diretiva 2001/18/CE.

Alteração 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Posição do Conselho
Artigo 2 

Posição do Conselho Alteração

No máximo quatro anos após …+, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo 
à utilização feita pelos Estados-Membros 
da presente diretiva, incluindo a eficácia 
das disposições que permitem aos 
Estados-Membros limitar ou proibir o 
cultivo de OGM na totalidade ou em parte 
do seu território e o funcionamento 
harmonioso do mercado interno. Esse 
relatório pode ser acompanhado de 
eventuais propostas legislativas que a 
Comissão considere adequadas. A 
Comissão informa ainda sobre os 
progressos realizados para dar estatuto 
normativo às orientações reforçadas 

No máximo quatro anos após …+, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo 
à utilização feita pelos Estados-Membros 
da presente diretiva, incluindo a eficácia 
das disposições que permitem aos 
Estados-Membros limitar ou proibir o 
cultivo de OGM na totalidade ou em parte 
do seu território e o funcionamento 
harmonioso do mercado interno. Esse 
relatório pode ser acompanhado de 
eventuais propostas legislativas que a 
Comissão considere adequadas. Durante 
esse período, a Comissão solicita à EFSA 
que modifique o seu modo de avaliação. 
As orientações publicadas em 2010 devem 
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de 2010 da Autoridade sobre a avaliação 
do risco ambiental das plantas 
geneticamente modificadas.

ser revistas, integrando o estudo dos 
efeitos dos OGM combinados ou dos 
eventos combinados sobre os animais.
Além do mais, os estudos devem referir-se 
a um período mais extenso e a um maior 
número de animais.

__________________ __________________
+ JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

+ JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. fr

Justificação

As culturas de OGM com várias caraterísticas modificadas (eventos combinados ou OGM 
combinados) já constituem mais do que a maioria das culturas de OGM (nos Estados Unidos, 
71 % no caso do milho e 2/3 no caso do algodão), pelo que é absolutamente necessário 
avaliá-las e modificar as práticas da EFSA.

Alteração 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Posição do Conselho
Artigo 2 

Posição do Conselho Alteração

No máximo quatro anos após …,+ a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo 
à utilização feita pelos Estados-Membros 
da presente diretiva, incluindo a eficácia 
das disposições que permitem aos Estados-
Membros limitar ou proibir o cultivo de 
OGM na totalidade ou em parte do seu 
território e o funcionamento harmonioso do 
mercado interno. Esse relatório pode ser 
acompanhado de eventuais propostas 
legislativas que a Comissão considere 
adequadas. A Comissão informa ainda 
sobre os progressos realizados para dar 
estatuto normativo às orientações 
reforçadas de 2010 da Autoridade sobre a 
avaliação do risco ambiental das plantas 

No máximo quatro anos após …,+ a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo 
à utilização feita pelos Estados-Membros 
da presente diretiva, incluindo a eficácia 
das disposições que permitem aos Estados-
Membros limitar ou proibir o cultivo de 
OGM na totalidade ou em parte do seu 
território e o funcionamento harmonioso do 
mercado interno. No prazo de um ano a
contar de …+, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta legislativa para garantir que o 
anexo II da Diretiva 2001/18/CE cumpra 
as orientações da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos relativas 
à avaliação do risco apresentado pelos 
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geneticamente modificadas. OGM.

__________________ __________________
+ JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

+ JO: inserir a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. fr

Alteração 309
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 26.º -A

O mais tardar até ...+, a Comissão 
apresenta um projeto de regulamento de 
execução sobre a avaliação dos riscos 
ambientais dos OGM. Esse regulamento 
de execução deve garantir, inter alia, que 
os seguintes aspetos sejam devidamente 
tidos em conta na avaliação dos riscos 
ambientais:

- os efeitos ambientais a longo prazo, 
diretos e indiretos,  das culturas 
geneticamente modificadas;

- os efeitos potenciais em organismos não 
alvo;

- as diferentes características dos meios 
recetores e das zonas geográficas em que 
as culturas geneticamente modificadas 
podem ser cultivadas;

- a resistência das plantas e animais 
nocivos aos pesticidas;

- as consequências potenciais para o meio 
ambiente de alterações na utilização de 
herbicidas originadas pelo recurso a 
culturas geneticamente modificadas 
tolerantes aos herbicidas.

O regulamento de execução deve 
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igualmente garantir que a avaliação dos 
riscos para o ambiente reflete sobre as 
incertezas científicas e as interpretações 
divergentes de dados científicos.

__________________

 JO: Por favor, inserir a data: seis meses 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

É importante garantir que a opção de autoexclusão dos Estados-Membros seja acompanhada 
de uma avaliação dos riscos melhorada e harmonizada. O documento de orientação da EFSA 
sobre a avaliação dos riscos ambientais dos OGM foi já apresentado em 2010, juntamente 
com um parecer sobre a avaliação dos efeitos potenciais das plantas geneticamente 
modificadas em organismos não alvo. A Comissão comprometeu-se a apresentar um 
regulamento de execução, o qual passaria a constituir a base para os requerentes aquando 
da apresentação de pedidos de autorização de OGM e para os avaliadores dos riscos. No 
entanto, nada foi feito até à data.

Alteração 310
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 2-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 2-B

O mais tardar até ...+, a Comissão 
apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho relativo à 
aplicação do artigo 26-A da Diretiva 
2001/18/CE. Esse relatório deve incluir 
recomendações específicas dirigidas aos 
Estados-Membros e pode ser 
acompanhado de eventuais propostas 
legislativas que a Comissão considere 
adequadas.

__________________
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+ JO: Por favor, inserir a data: três anos 
após a data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 311
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 2-C (novo)

Posição do Conselho Alteração

Artigo 2-C

Transposição

1. Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva até ...+. 
Do facto informam imediatamente a 
Comissão.

As disposições adotadas pelos 
Estados-Membros devem fazer referência 
à presente diretiva ou ser acompanhadas 
dessa referência aquando da sua 
publicação oficial. As modalidades da 
referência são estabelecidas pelos 
Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão o texto das principais medidas 
de direito interno que adotarem no
domínio abrangido pela presente diretiva.

__________________

 JO: Por favor, inserir a data: 12 meses 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. en
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Justificação

Tendo em conta que a presente diretiva prevê requisitos vinculativos, nomeadamente em 
matéria de coexistência e responsabilidade, é necessário prever uma cláusula de 
transposição.

Alteração 312
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Posição do Conselho
Artigo 2-D (novo)
Regulamento (CE) n.º 1829/2003
Artigo 7 – n.º 3, Artigo 19 – n.º 3, Artigo 35 – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

Artigo 2-D

O Regulamento (CE) n.º 1829/2003 é 
alterado do seguinte modo:

(1) Nos artigos 7.º, n.º 3, e 19.º, n.º 3, a 
referência ao artigo 35.º, n.º 2 é 
substituída por uma referência ao artigo 
35.º, n.º 3.

(2) No artigo 35.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 OMG só deve ser 
adotada se o Conselho tiver emitido um 
parecer favorável.»

Or. en

Justificação

Jean-Claude Juncker tornou bem claro que pretende democratizar com urgência o processo 
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.
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Alteração 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

Posição do Conselho
Artigo 3

Posição do Conselho Alteração

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

A presente diretiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. O 
mais tardar 6 meses após a sua data de 
entrada em vigor, os Estados-Membros 
transpõem o conteúdo da presente diretiva 
mediante a alteração da legislação 
nacional de execução da Diretiva 
2001/18/CE.

Or. en

Justificação

Embora a aplicação da presente diretiva seja do interesse dos Estados-Membros que 
pretendam proibir o cultivo de OGM, tendo em conta o facto de que, pelo menos, o artigo 
114.º constitui uma das bases jurídicas, seria preferível estabelecer uma data até à qual os 
Estados-Membros terão de transpor o texto para a legislação nacional, tendo em vista uma 
melhor harmonização em toda a União.

Alteração 314
Julie Girling, Jan Huitema

Posição do Conselho
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2001/18/CE
Anexo 1-A – Parte 2 – ponto 1 

Texto em vigor Alteração

(1-A) No anexo I, parte 2, o n.º 1 passa a 
ter a seguinte redação: 

Técnicas referidas no n.º 2, alínea b), do 
artigo 2.º, cujos resultados não são 
considerados modificações genéticas desde 
que não envolvam a utilização de 
moléculas recombinantes de ácidos 

Técnicas referidas no n.º 2, alínea b), do 
artigo 2.º, cujos resultados não são 
considerados modificações genéticas desde 
que não envolvam a utilização de 
moléculas recombinantes de ácidos 
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nucleicos ou de organismos geneticamente 
modificados obtidos por técnicas/métodos 
diferentes dos excluídos pelo anexo I B:

nucleicos ou de organismos geneticamente 
modificados obtidos por técnicas/métodos 
diferentes dos excluídos pelo anexo I B:

(1) Fertilização in vitro, (1) Fertilização in vitro, 

(2) Processos naturais como a conjugação, 
a transdução e a transformação,

(2) Processos naturais como a conjugação, 
a transdução e a transformação,

(3) Indução da poliploidia. (3) Indução da poliploidia,

(4) Cisgenética.

Or. en

Justificação

No seu parecer científico sobre a avaliação da segurança das plantas produzidas através da 
cisgenética e da intragenética, o Painel dos Organismos Geneticamente Modificados da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) concluiu que "perigos 
semelhantes podem ser associados às plantas cisgénicas e às plantas produzidas através de 
métodos de obtenção convencionais, enquanto os perigos novos podem ser associados às 
plantas intragénicas e transgénicas". Não é, por conseguinte, adequado submeter as plantas 
obtidas através da cisgenética à presente diretiva.


