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PR_COD_2am

Legenda dos símbolos utilizados

        * Processo de consulta
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados (por exemplo: 
"ABCD"). As substituições são assinaladas formatando o texto novo em 
itálico e a negrito e suprimindo, ou rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à posição do Conselho em primeira leitura com vista à adoção de uma diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2001/18/CE no que se refere 
à possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de organismos 
geneticamente modificados (OGM) no seu território
(10972/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (10972/2014 – C8-
0145/2014),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2010) 0375)1,

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 69.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A8-0000/2014),

1. Aprova em segunda leitura a posição a seguir indicada;

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

Alteração 1

Posição do Conselho
Citação 1

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

                                               
1 JO C 033 E de 5.2.2013, p. 350.
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Justificação

A alteração 1 foi novamente apresentada e aprovada em plenário por uma maioria absoluta 
a favor da alteração da base jurídica. Na sua carta, de 29 de março de 2011, enviada à 
Comissão ENVI, a Comissão JURI declarou: "Tendo em conta o facto de que os argumentos 
contra o cultivo de OGM assentam sobretudo em motivos relativos ao ambiente, a base 
jurídica correta para a proposta tal como modificada pela relatora deveria ser o n.º 1 do 
artigo 192.º do TFUE."

Alteração 2

Posição do Conselho
Considerando 2

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A alteração 2, aprovada em primeira leitura, volta a ser apresentada parcialmente. Pretende-
se clarificar os pontos principais da avaliação de risco tal como estabelecido no anexo II da 
Diretiva 2001/18/CE.
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Alteração 3

Posição do Conselho
Considerando 2-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar-se prioritariamente de 
que os requisitos jurídicos aplicáveis à 
avaliação dos riscos dos OGM previstos 
no anexo II da Diretiva 2001/18/CE são 
corretamente aplicados, em conformidade 
com as Conclusões do Conselho 
"Ambiente" de 4 de dezembro de 2008. 
Em particular, devem ser rigorosamente 
avaliados os efeitos ambientais a longo 
prazo das culturas geneticamente 
modificadas, bem como os seus efeitos 
potenciais em organismos não alvo; as 
características dos meios recetores e das 
zonas geográficas em que as culturas 
geneticamente modificadas podem ser 
cultivadas deverão ser devidamente tidas 
em conta; as consequências potenciais 
para o meio ambiente de alterações na 
utilização de herbicidas originadas pelo 
recurso a culturas geneticamente 
modificadas tolerantes aos herbicidas 
devem ser avaliadas. Em particular, a 
Comissão deve assegurar-se de que é dado 
estatuto normativo às novas diretrizes 
referentes à avaliação dos riscos dos 
OGM. Essas diretrizes não deverão 
basear-se apenas no princípio de 
equivalência substancial, nem no conceito 
de avaliação comparativa de segurança, 
mas deverão permitir identificar 
claramente os efeitos a longo prazo, 
diretos e indiretos, bem como as 
incertezas científicas. 

Or. {EN}en
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Justificação

A alteração 44, aprovada em primeira leitura, volta a ser apresentada parcialmente.  A 
presente alteração sintetiza as principais exigências do Conselho expressas nas suas 
conclusões de 4 de dezembro de 2008, adotadas por unanimidade. Em particular, o Conselho 
solicita uma melhoria significativa na execução da avaliação de risco tal como previsto na 
Diretiva 2001/18/CE.

Alteração 4

Posição do Conselho
Considerando 2-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(2-B) É necessário ter em conta o 
contexto político e, em particular, o 
compromisso político assumido em julho 
de 2014 pelo Presidente eleito da 
Comissão Europeia no sentido de rever 
rapidamente o processo decisório aplicado 
aos organismos geneticamente 
modificados, a fim de conferir tanto ou 
mais peso aos pareceres de governos 
democraticamente eleitos como às 
opiniões da comunidade científica.

Or. en

Justificação

Em 15 de julho de 2014, o novo Presidente eleito da Comissão Europeia, por ocasião da 
apresentação das suas orientações políticas aos deputados do Parlamento Europeu, declarou 
a sua intenção de rever o atual sistema de autorização para os organismos geneticamente 
modificados (OGM), visto considerar inaceitável o facto de, ao abrigo das normas em vigor, 
a Comissão ter a obrigação legal de autorizar a importação e o processamento de novos 
OGM, mesmo nos casos em que uma clara maioria dos Estados-Membros se opõe ao seu uso. 
Na sua opinião, a Comissão deveria poder atribuir tanto ou mais peso aos pareceres de 
governos democraticamente eleitos como ao aconselhamento científico. De igual modo, na 
carta que enviou ao Comissário indigitado, o Presidente eleito sublinhou o seu firme 
compromisso no sentido de proceder a essa revisão durante os primeiros 6 meses da nova 
Comissão. Embora, em princípio, a presente modificação da Diretiva 2001/18/CE não incida 
sobre o sistema de autorização de OGM da UE, é necessário ter em conta o novo contexto 
político.
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Alteração 5

Posição do Conselho
Considerando 5

Posição do Conselho Alteração

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

(5) A experiência tem demonstrado que o 
cultivo de OGM é uma questão mais
exaustivamente tratada ao nível dos 
Estados-Membros. As questões 
relacionadas com a colocação no mercado 
e a importação de OGM deverão continuar 
a ser reguladas a nível da União, a fim de 
preservar o mercado interno. O cultivo 
poderá, todavia, exigir maior flexibilidade 
em certos casos, uma vez que se trata de 
uma questão com forte dimensão nacional, 
regional e local, dado estar estreitamente 
ligado ao uso do solo, às estruturas 
agrícolas locais e à proteção ou 
manutenção dos habitats, ecossistemas e 
paisagens. Para além disso, a avaliação 
harmonizada dos riscos para a saúde e o 
ambiente pode não abranger todos os 
possíveis efeitos do cultivo de OGM nas 
diferentes regiões e nos ecossistemas 
locais. Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), os Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de adotar atos 
juridicamente vinculativos que limitem ou 
proíbam o cultivo de OGM nos seus 
territórios, depois de os OGM terem sido 
legalmente autorizados para colocação no 
mercado da União. No entanto, esta
flexibilidade não deverá, porém, afetar 
negativamente o processo de autorização 
comum da União, nomeadamente o 
processo de avaliação.

Or. en
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Justificação

A alteração 5, aprovada em primeira leitura, volta a ser apresentada parcialmente, com vista 
a especificar que a avaliação do impacto nacional, regional ou local do cultivo de OGM 
requer sempre pelo menos alguns dados científicos e incide sobre aspetos ambientais que 
podem ou não já ter sido avaliados a nível da União.

Alteração 6

Posição do Conselho
Considerando 6

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 7

Posição do Conselho
Considerando 7

Posição do Conselho Alteração

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

(7) Nesse contexto, e de acordo com o 
princípio da subsidiariedade, afigura-se 
adequado conceder aos Estados-Membros 
maior liberdade para decidirem se 
pretendem ou não cultivar OGM no seu 
território, sem pôr em causa a avaliação de 
risco prevista no regime de autorizações de 
OGM da União, quer durante o processo de 
autorização, quer posteriormente, e 
independentemente das medidas que os 
Estados-Membros têm a obrigação de
tomar em aplicação da Diretiva 
2001/18/CE, a fim de impedir a presença 
acidental de OGM noutros produtos nos 
seus territórios e nas regiões fronteiriças 
dos Estados-Membros vizinhos. 

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com as alterações 22 e 24 que conferem aos 
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Estados-Membros a possibilidade de, opcionalmente, recorrerem ao processo de negociação 
com a empresa requerente (a denominada "fase I") ou ao processo nacional de 
limitação/proibição baseado em motivos específicos ("fase II"). A presente alteração está 
também relacionada com a alteração 21, a qual diz respeito à obrigação dos 
Estados-Membros de tomar medidas de coexistência.

Alteração 8

Posição do Conselho
Considerando 7-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(7-A) A fim de garantir que o cultivo de 
OGM não resulta na presença acidental 
de OGM noutros produtos, são 
necessárias medidas de coexistência 
eficazes. Os Estados-Membros devem, 
pois, ao abrigo da Diretiva 2001/18/CE, 
adotar regras aplicáveis nos seus 
territórios com vista a impedir essa 
presença acidental. Deve ser dada uma 
particular atenção às eventuais 
contaminações transfronteiras, de um 
Estado-Membro ou região onde o cultivo 
é autorizado para um Estado-Membro ou 
região onde o cultivo é proibido. A 
Recomendação da Comissão, 
de 13 de julho de 2010, proporciona 
orientação aos Estados-Membros para a 
elaboração de medidas nacionais de 
coexistência1a, incluindo nas zonas 
fronteiriças.

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

Or. en
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Justificação

Alteração relacionada com a alteração 21 que reformula o artigo 26.º-A. Os 
Estados-Membros devem ter a obrigação de tomar medidas para impedir a presença de OGM 
noutros produtos.

Alteração 9

Posição do Conselho
Considerando 7-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(7-B) O facto de se conceder flexibilidade 
aos Estados-Membros deverá facilitar o 
processo de tomada de decisão no 
domínio dos OGM. Ao mesmo tempo, a 
liberdade de escolha dos consumidores, 
agricultores e operadores deverá ser 
preservada e a questão do cultivo de OGM 
na União tornar-se-á mais clara para as 
partes interessadas. A presente diretiva é, 
portanto, compatível com o 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno.

Or. en

Alteração 10

Posição do Conselho
Considerando 8

Posição do Conselho Alteração

(8) Durante o processo de autorização de 
um determinado OGM, deverá ser prevista 
a possibilidade de um Estado-Membro 
solicitar à Comissão que apresente ao 
notificador/requerente o seu pedido no 
sentido de adaptar o âmbito geográfico da 
sua notificação ou do seu pedido que tenha 
apresentado nos termos da parte C da 
Diretiva 2001/18/CE ou dos artigos 5.º e 

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

17.º do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
para excluir do cultivo a totalidade ou parte 
do seu território. A Comissão deverá 
apresentar sem demora o pedido 
fundamentado do Estado-Membro ao 
notificador/requerente, que deverá dar 
resposta a esse pedido no prazo que seja 
fixado.

Or. en

Justificação

Alteração relacionada com a alteração 22 ao artigo 26.º-B, n.º 1. Um Estado-Membro que 
decida pedir uma adaptação do âmbito geográfico da notificação/pedido com vista a excluir 
do cultivo a totalidade ou parte do seu território ("fase I") deve ter a obrigação de justificar o 
seu pedido (com base em motivos específicos, tal como referido no artigo 26.º-B, n.º 3).

Alteração 11

Posição do Conselho
Considerando 10

Posição do Conselho Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 12

Posição do Conselho
Considerando 11

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A lista de motivos é demasiado restritiva e não abrange quaisquer razões ambientais 
complementares que um Estado-Membro possa invocar para justificar uma proibição 
(nomeadamente a proteção da biodiversidade).

Alteração 13

Posição do Conselho
Considerando 11-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(11-A) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a fundamentar as medidas de 
limitação ou proibição do cultivo de OMG 
em motivos devidamente justificados 
associados a efeitos ambientais ou em 
motivos relacionados com a gestão dos 
riscos. Esses motivos podem incluir a 
prevenção do surgimento de resistência 
aos pesticidas entre ervas daninhas e 
pragas; a invasividade ou a persistência 
da variedade geneticamente modificada 
ou a possibilidade de cruzamento com 
plantas cultivadas a nível doméstico ou 
selvagens; a prevenção dos efeitos 
negativos sobre o ambiente local causados 
por alterações nas práticas agrícolas 
ligadas ao cultivo de OGM; a manutenção 
e o desenvolvimento de práticas agrícolas 
que proporcionem melhor potencial de 
conciliação da produção com a 
sustentabilidade dos ecossistemas; a 
manutenção da biodiversidade local, 
nomeadamente de certos habitats e 
ecossistemas, ou certos tipos de 
características naturais e paisagísticas; a 
ausência ou a insuficiência dos dados 
referentes aos efeitos negativos potenciais 
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da libertação de OGM no meio ambiente 
local ou regional dos Estados-Membros, 
incluindo na biodiversidade. 

Or. en

Justificação

Alteração relacionada com a alteração 24 ao artigo 26.º-B, n.º 3.

Alteração 14

Posição do Conselho
Considerando 11-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

(11-B) Os motivos associados aos 
impactos socioeconómicos podem incluir 
a inviabilidade ou o elevado custo das 
medidas de coexistência ou a 
impossibilidade de aplicar medidas de 
coexistência devido a condições 
geográficas específicas, como, por 
exemplo, ilhas pequenas ou zonas de 
montanha, a necessidade de proteger a 
diversidade da produção agrícola, ou a 
necessidade de assegurar a pureza das 
sementes; 

Or. en

Justificação

Especificação relativa aos motivos socioeconómicos. Alteração relacionada com a alteração 
24.

Alteração 15

Posição do Conselho
Considerando 11-C (novo)
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Posição do Conselho Alteração

(11-C) Os Estados-Membros deverão 
também ser autorizados a fundamentar as 
medidas de limitação ou de proibição do 
cultivo de OGM noutros motivos que 
podem incluir a afetação dos solos, o 
ordenamento do território ou outros 
fatores legítimos.

Or. en

Justificação

Especificação relativamente a outros tipos de motivos que podem ser invocados pelos 
Estados-Membros para justificar uma limitação ou proibição. Alteração relacionada com a 
alteração 24.

Alteração 16

Posição do Conselho
Considerando 12

Posição do Conselho Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 17

Posição do Conselho
Considerando 14

Posição do Conselho Alteração

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

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

98/34/CE do Parlamento e do Conselho1.
Os Estados-Membros podem limitar ou 
proibir o cultivo de um OGM na totalidade 
ou parte do seu território a contar da data 
da entrada em vigor da autorização da 
União e durante todo período de vigência 
do consentimento/da autorização, uma vez 
decorrido o prazo suspensivo fixado 
durante o qual a Comissão dispôs da 
possibilidade de apresentar comentários 
sobre as medidas propostas. O 
Estado-Membro em questão deverá, por 
conseguinte, comunicar as medidas 
propostas à Comissão pelo menos 75 dias 
antes da sua adoção, a fim de dar 
oportunidade à Comissão de apresentar 
comentários, devendo abster-se de adotar 
e aplicar essas medidas durante esse
prazo. No termo do prazo suspensivo 
fixado, o Estado-Membro deverá poder 
adotar as medidas tal como inicialmente 
propostas ou alteradas para ter em conta 
os comentários da Comissão.

____________________ ____________________

1 Diretiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de junho 
de 1998, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas e das regras 
sobre serviços da sociedade da informação 
(JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

1 Diretiva 98/34/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de junho 
de 1998, relativa a um procedimento de 
informação no domínio das normas e 
regulamentações técnicas e das regras 
sobre serviços da sociedade da informação 
(JO L 204 de 21.7.1998, p. 37).

Or. en

Justificação

O objetivo da presente alteração é permitir aos Estados-Membros adotarem medidas durante 
todo o período de autorização. As duas últimas frases do presente considerando («O Estado-
Membro em questão…») foram extraídas do considerando 16 suprimido.

Alteração 18

Posição do Conselho
Considerando 15-A (novo)
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Posição do Conselho Alteração

(15-A) Atendendo à importância das 
provas científicas para a tomada de 
decisões sobre a proibição ou a aprovação 
dos OGM, a Autoridade e os 
Estados-Membros devem recolher e 
publicar anualmente os resultados da 
investigação sobre o risco ou as provas de 
qualquer presença acidental, 
contaminação ou perigo para o ambiente 
ou a saúde humana de OGM. 

Or. en

Justificação

Apresentação parcial da alteração 4, aprovada em primeira leitura.

Alteração 19

Posição do Conselho
Considerando 16

Posição do Conselho Alteração

(16) Sempre que circunstâncias novas e 
objetivas justificarem uma adaptação do 
âmbito geográfico do consentimento/ da 
autorização de um OGM e, em todo o 
caso, pelo menos dois anos após a data em 
que foi dado consentimento/ autorização, 
um Estado-Membro deverá poder solicitar 
através da Comissão ao titular desse 
consentimento/autorização que adapte o 
respetivo âmbito geográfico. Se o titular 
do consentimento/ da autorização não der 
o seu acordo expresso ou tácito, o Estado-
Membro deverá dispor da possibilidade de 
adotar medidas fundamentadas que 
limitem ou proíbam o cultivo desse OGM. 
O Estado-Membro em questão deverá 
comunicar um projeto dessas medidas à 
Comissão pelo menos 75 dias antes da sua 

Suprimido
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adoção a fim de dar oportunidade à 
Comissão de apresentar comentários, 
devendo abster-se de adotar e aplicar 
essas medidas durante esse prazo. No 
termo do prazo suspensivo fixado, o 
Estado-Membro deverá poder adotar as 
medidas tal como inicialmente propostas 
ou alteradas para ter em conta os 
comentários da Comissão.

Or. en

Justificação

O objetivo da presente supressão é ter em conta a alteração 24, a qual anula o caráter 
obrigatório da Fase I (que prevê a obrigação do Estado-Membro de apresentar um pedido à 
empresa requerente para adaptar o âmbito geográfico da autorização de um OGM antes de 
poder adotar medidas de limitação ou proibição do cultivo de OGM no seu território). A 
presente supressão reflete a supressão do artigo 26.º-B, n.º 5 (alteração 26). Os elementos 
necessários que se aplicam à Fase I foram já integrados nos considerandos 8 e 9. As duas 
últimas frases do presente considerando foram transferidas para o fim do considerando 14.

Alteração 20

Posição do Conselho
Considerando 22

Posição do Conselho Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Texto reforçado e transferido para o considerando 7-A.
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Alteração 21

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

Texto em vigor Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

O cultivo eventual de OGM não deveria implicar custos suplementares para os agricultores 
ligados à agricultura convencional ou biológica. Deve, pois, ser obrigatória para os 
Estados-Membros a adoção de medidas para evitar a presença de OGM noutros produtos. 
Deve ser dada particular atenção às eventuais contaminações transfronteiras.

Alteração 22

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

Posição do Conselho Alteração

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

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

para excluir do cultivo a totalidade ou parte 
do território desse Estado-Membro. Esse 
pedido deve ser justificado com base em 
motivos legítimos, como os referidos no 
n.º 3 do presente artigo. Esse pedido é 
comunicado à Comissão no prazo de 60
dias após a divulgação do relatório de 
avaliação a que se refere o artigo 14.º, 
n.º 2, da presente diretiva ou após a receção 
do parecer da autoridade a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 6, e o artigo 18.º, n.º 6, do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A 
Comissão comunica sem demora o pedido 
do Estado-Membro ao 
notificador/requerente e aos demais 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A fim de ser sólida do ponto de vista jurídico, a adaptação do âmbito geográfico da 
notificação ou do pedido solicitada por um Estado-Membro durante o procedimento de 
autorização deve ser justificada com base em motivos legítimos, tal como no caso de uma 
limitação/proibição de cultivo de OGM por um Estado-Membro no seu território, após 
autorização. 

Alteração 23

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

Posição do Conselho Alteração

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

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

Or. en

Alteração 24

Posição do Conselho
Artigo 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 
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 
podem surgir no quadro da cultura de 
OGM e que são complementares com os 
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 surgimento de 
resistência aos pesticidas entre ervas 
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daninhas e pragas; 

- a invasividade ou a persistência da 
variedade geneticamente modificada ou a 
possibilidade de cruzamento com plantas 
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 ausência ou a insuficiência dos dados 
referentes aos efeitos negativos potenciais 
da libertação de OGM no meio ambiente 
local ou regional dos Estados-Membros, 
incluindo na biodiversidade;

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 medidas de 
coexistência devido a condições 
geográficas específicas, como, por 
exemplo, ilhas pequenas ou zonas de 
montanha;

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 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; 
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- a necessidade de assegurar a pureza das 
sementes.

g) A ordem pública.

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

Justificação

A presente constitui uma alteração fundamental do ato modificativo:

- Os Estados-Membros devem ter autorização para limitar a cultura de todos os OGM ou de 
um OGM específico, tal como previsto na proposta original da Comissão.

- Os Estados-Membros devem poder, agindo enquanto gestores de riscos, invocar diferentes 
tipos de fatores (impactos ambientais, impacto socioeconómico ou agrícola) para proibir o 
cultivo do(s) OGM em causa. 

- Esses motivos não podem ser demasiado vagos e devem garantir a segurança jurídica.

A presente alteração contém os elementos essenciais das alterações 40 e 41 do Parlamento, 
aprovadas em primeira leitura.

Alteração 25

Posição do Conselho
Artigo 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 

No termo do prazo de 75 dias referido no 
primeiro parágrafo, o Estado-Membro em 
questão pode, durante todo o período de 
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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.

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

O objetivo da presente alteração é permitir aos Estados-Membros adotarem medidas durante 
todo o período de autorização. 

Alteração 26

Posição do Conselho
Artigo 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.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Existindo a possibilidade de adotar medidas nacionais durante todo o período de vigência da 
autorização (alteração 25), esta disposição torna-se irrelevante.

Alteração 27

Posição do Conselho
Artigo 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 do 
presente artigo 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.

Or. en

Justificação
Reposição das alterações 17 e 42 aprovadas em primeira leitura, que estabelecem dois novos 
critérios que os Estados-Membros devem respeitar em relação aos OGM que já se encontram
no mercado.

Alteração 28

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

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

Or. en

Justificação

Alteração relacionada com a alteração 45 e a supressão do n.º 5.

Alteração 29

Posição do Conselho
Artigo 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 que se aplique 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. en

Justificação

Reposição da alteração 24 aprovada em primeira leitura. 

Alteração 30

Posição do Conselho
Artigo 1
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 26-C – n.º 2
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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 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. A 
Comissão deverá publicar esse acordo.

Or. en

Alteração 31

Posição do Conselho
Artigo 26-B – n.º 3
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 

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 
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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. 

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. A Comissão deverá ainda 
publicar esse acordo.

Or. en

Alteração 32

Posição do Conselho
Artigo 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. Se o notificador/requerente ou, conforme 
o caso, o titular da autorização se opuser ao 
pedido, a Comissão deverá publicar essa 
notificação de oposição. São aplicáveis,
mutatis mutandis, os n.ºs 3 a 9 do artigo 
26.º-B.

Or. en

Alteração 33

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 

No máximo quatro anos após …, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho relativo 
à utilização feita pelos Estados-Membros 
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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 
geneticamente modificadas.

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 
este período, a Comissão dá também
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. en

Justificação

Em 2010, a EFSA aprovou (reforçou) orientações sobre a avaliação do risco ambiental das 
plantas geneticamente modificadas. Uma vez que não são atualmente vinculativas, a 
Comissão deve ser instada a conceder-lhes estatuto normativo, o mais tardar quatro anos 
após a entrada em vigor do presente ato modificativo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Contexto 

No passado dia 23 de julho, os 28 Ministros do Ambiente adotaram a posição do Conselho 
sobre a restrição ou proibição do cultivo de OGM nos respetivos territórios.

Na prática, trata-se de modificar a Diretiva 2001/18/CE relativa à libertação deliberada de 
OGM no ambiente, acrescentando um novo artigo que alarga os direitos dos 
Estados-Membros para justificar juridicamente uma proibição nacional ou regional de cultivo 
de um OGM. A presente revisão aplicar-se-á igualmente ao cultivo autorizado de OGM ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 relativo a géneros alimentícios e alimentos para 
animais que contenham OGM ou produzidos a partir destes organismos.

Estes dois textos legislativos estabelecem um quadro jurídico rigoroso que apenas permite a 
introdução no mercado de OGM após uma autorização baseada numa avaliação científica dos 
riscos para a saúde humana e animal e para o ambiente.

É importante especificar que o texto em apreço diz respeito, exclusivamente, ao cultivo de 
OGM para fins de colheita ou de investigação no terreno. As importações de OGM, sobretudo 
as destinadas à alimentação de gado, não são, consequentemente, abrangidas pela presente 
legislação. 

O compromisso adotado pelos Estados-Membros surge três anos após a votação do 
Parlamento Europeu em primeira leitura, em 5 de julho de 2011.

Embora este desbloqueio do dossiê seja bem acolhido por todos, insere-se num contexto cada 
vez mais sensível:

1) de desaprovação crescente das opiniões públicas europeias face aos OGM e, 
nomeadamente, à presença destes na alimentação humana. Recorde-se que, no inquérito 
Eurobarómetro especial n.º 354 de dezembro de 2010, dedicado à alimentação, só 21% estão 
de acordo (contra 58% em desacordo) com a afirmação de que a alimentação OGM é segura 
para as futuras gerações;

A atualização do inquérito seria particularmente bem recebida. Indicaria, muito 
provavelmente, que uma grande maioria dos cidadãos ainda se opõe à cultura de OGM na 
Europa; 

2) de forte mediatização da oposição, em fevereiro de 2014, de 19 dos 28 governos, ao milho 
geneticamente modificado TC1507. Apenas uma minoria de cinco Estados-Membros 
(Espanha, Reino Unido, Estónia, Finlândia e Suécia) votou a favor da autorização desta nova 
variedade de OGM, responsabilizando a Comissão Europeia pela tomada de decisão final, que 
ainda hoje é aguardada; 

3) de bloqueio do sistema de autorização comunitário centralizado. Para além do pedido 
relativo ao milho TC1507, existem seis outros procedimentos em vias de autorização para o 
cultivo de OGM (5 milhos e 1 soja) que receberam um parecer favorável da EFSA, mas 
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relativamente aos quais a Comissão hesita em proceder a uma votação, dada a forte oposição 
da maioria dos Estados-Membros. 

4) contexto no qual se inserem as declarações do novo Presidente da Comissão Europeia, 
Jean-Clause Juncker, no seu discurso sobre as orientações políticas para a Comissão, 
pronunciado perante os deputados europeus no passado dia 15 de julho: "É igualmente minha 
intenção rever a legislação aplicável à autorização dos organismos geneticamente 
modificados. É, na minha opinião, inaceitável o facto de a Comissão, em virtude das normas 
em vigor, ter a obrigação legal de autorizar a importação e o processamento de novos 
organismos apesar de uma clara maioria dos Estados-Membros ser contra o seu uso..."
Estas declarações são confirmadas pela carta de missão enviada ao novo Comissário europeu 
responsável pela saúde e pela segurança alimentar, instado a rever, no primeiro semestre do 
seu mandato, o atual processo decisório aplicado aos OGM.

Este novo clima político deve ser tido em conta pela relatora no quadro da elaboração do 
projeto de recomendação.

A relatora participa na vontade comum do Parlamento Europeu, da maioria dos 
Estados-Membros e do novo Presidente da Comissão em pôr um ponto final na questão dos 
OGM que se encontra mergulhada num processo burocrático frustrante para todas as partes 
envolvidas. 

II. Objetivos e limites da Posição Comum do Conselho 

Não será inútil recordar que o objetivo principal desta modificação do quadro legislativo é dar 
mais latitude e uma maior segurança jurídica aos Estados-Membros que desejem proibir, na 
totalidade ou em parte dos seus territórios, o cultivo de OGM permitido a nível europeu. Este 
objetivo é reconhecido pelo Conselho no considerando 5.

O Conselho retoma algumas das alterações do Parlamento Europeu, partilhando do mesmo 
objetivo, mas introduz um procedimento que instaura novas obrigações às quais ficarão 
sujeitas as autoridades nacionais. Um Estado-Membro deve passar (novo artigo 26.º-B, n.ºs 1 
e 2) por uma primeira etapa (denominada "Fase I") que consiste em apresentar um pedido 
específico à empresa que pretenda comercializar o OGM na UE para que essa autorização não 
abranja o seu território nacional.

No caso de esta primeira fase não ser bem-sucedida e de o pedido ser rejeitado por parte da 
empresa, é aplicável o procedimento único ("Fase II") (novo artigo 26.º-B, n.º 3), que prevê os 
motivos legais que poderão ser invocados por um Estado-Membro com o objetivo de proibir o 
cultivo de OGM. 

Trata-se, portanto, de duas fases consecutivas, sendo a segunda condicionada pela primeira, 
em vez do procedimento contemplado na proposta original da Comissão, assim como na 
proposta alterada do PE, e que deveria manter-se na base da versão alterada da Diretiva de 
2001.

Fica a sensação desagradável de o elemento principal passar a ser acessório na versão do 
Conselho, o que contraria o objetivo do Parlamento Europeu manifestado na sua votação em 5 
de julho de 2011. 
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Por este motivo, a relatora apresentou a alteração 24 ao artigo 26.º-B, n.º 3, essencial para 
conferir um caráter opcional ao recurso por parte do Estado-Membro à primeira fase.

Outro obstáculo aos direitos dos Estados-Membros é a limitação temporal estrita do processo 
de proibição nacional do cultivo de um OGM: um país dispõe apenas do prazo de 2 anos para 
tomar medidas uma vez concedida a autorização a nível da UE. 

A relatora não encontra justificação para esta restrição e considera que um período de 10 
anos, correspondente à duração legal de uma autorização, constitui o prazo adequado. Este é o 
objetivo da sua alteração 25 ao artigo 26.º-B, n.º 4.

O procedimento de compensação previsto no artigo 26.º-B, n.º 5, deixa de fazer sentido, o que 
justifica a sua supressão na alteração 26.

Por outro lado, no que diz respeito à lista aberta de motivos suscetíveis de serem invocados 
para justificar uma proibição do cultivo de OGM, a relatora considera que a ausência de 
exemplos concretos fragiliza o quadro jurídico. Por esta razão, a relatora apresenta na 
alteração 24 um texto próximo do aprovado por maioria absoluta em primeira leitura, com a 
diferença de que passam a existir cinco categorias de motivos:

• Critérios ambientais que complementam os critérios avaliados pela EFSA a nível 
europeu, na medida em que dizem respeito a aspetos locais ou sistémicos da utilização 
de OGM num determinado contexto agronómico; 

• Critérios relacionados com o ordenamento do território; 

• Critérios relacionados com a utilização do solo;

• Motivos relacionados com os impactos socioeconómicos, tais como o custo elevado da 
contaminação para os agricultores convencionais e/ou biológicos;

• Motivos relacionados com os objetivos da política agrícola.

A presente lista de motivos dará aos Estados-Membros a flexibilidade necessária para adotar 
as medidas adequadas sem alterar ou afetar a avaliação atual dos riscos a nível da União.

III. Outras alterações apresentadas pela relatora

Em primeira leitura, o Parlamento Europeu adotou 28 alterações na sua proposta modificada, 
a maioria das quais não suscitou polémicas e foi votada por maioria absoluta. Baseando-se 
neste mandato, a relatora apresentou um total de 33 alterações que abrangem as principais 
alterações aprovadas em primeira leitura e não incluídas na posição comum do Conselho.

Cumpre assim:

- reafirmar a escolha de uma base jurídica pelo Parlamento Europeu relativa ao 
ambiente (alteração 1). Esta nova legislação visa modificar não só a Diretiva 
2001/18/CE, mas também o Regulamento n.º 1829/2003 nos casos em que o pedido de 
autorização da empresa visa tanto o cultivo como a alimentação humana ou animal. 
Assim, enquanto a Diretiva de 2001 dava prioridade à base jurídica relativa ao 
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mercado interno, no Regulamento de 2003 os legisladores selecionaram nada menos 
do que três bases jurídicas: agricultura, mercado interno e saúde pública. 

Além disso, o presente texto visa um objetivo primordial: dar mais flexibilidade aos 
Estados-Membros para proibirem o cultivo de OGM nos seus territórios, nomeadamente 
invocando motivos ambientais, como a proteção da biodiversidade ou a manutenção dos 
habitats e dos ecossistemas.

- reforçar as metodologias de avaliação do risco. A alteração 3 visa garantir a aplicação 
das conclusões adotadas pelo Conselho "Ambiente" de 4 de dezembro de 2008, que 
instava à utilização de métodos abrangentes e eficazes de avaliação dos riscos, tendo 
em conta que os efeitos a longo prazo da cultura de OGM não foram, até à data, 
suficientemente tidos em consideração.

A relatora regista com satisfação o facto de o texto do Conselho abordar esta questão nas suas 
disposições. No entanto, convém reforçar o texto do Conselho. A alteração 33 visa, pois, 
atribuir um estatuto vinculativo às orientações da EFSA.

- tornar obrigatória a tomada de medidas destinadas a garantir a coexistência das 
culturas.

Este era o propósito da alteração ao artigo 26.º-A introduzida pelo plenário em julho de 2011, 
que a relatora pretende apresentar novamente com a alteração 21.

É importante consagrar nesta legislação a obrigação dos Estados-Membros de garantir a 
coexistência de culturas e de prevenir, em particular, a contaminação transfronteiriça, um 
pedido expresso com veemência pela maioria dos agricultores europeus. 

São igualmente propostas alterações para garantir a transparência do processo de limitação ou 
proibição do cultivo de OGM e para assegurar que decisões importantes desta natureza sejam 
tornadas públicas.


