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21.10.2015 A8-0305/4 

Alteração  4 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

A utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) As razões para as alterações 

introduzidas na Diretiva 2001/18/CE pela 

Diretiva (UE) n.º 2015/412 no que diz 

respeito a OGM para cultivo são também 

relevantes para outros OGM e géneros 

alimentícios e alimentos para animais GM 

abrangidos pelo Regulamento (CE) 

n.º 1829/2003. Com efeito, os resultados da 

votação sobre a decisão de execução 

relativa à autorização de produtos 

abrangidos pelo Regulamento (CE) 

n.º 1829/2003, que não são destinados ao 

cultivo, no âmbito do comité competente, 

ou no Conselho, é sempre «ausência de 

parecer» (sem maioria qualificada a favor 

ou contra a autorização), existindo também 

Estados-Membros em que a utilização 

destes produtos é proibida. Tomando esses 

elementos em consideração, é conveniente 

alterar o Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 

a fim de prever a possibilidade de os 

Estados-Membros poderem restringir ou 

proibir a utilização de OGM e de géneros 

alimentícios e alimentos para animais GM 

na totalidade ou em parte do seu território, 

com base em motivos legítimos 

compatíveis com o direito da União — não 

relacionados com riscos para a saúde 

humana e animal e para o ambiente, uma 

vez que estes já são avaliados a nível da 

União, em conformidade com o 

(7) As razões para as alterações 

introduzidas na Diretiva 2001/18/CE pela 

Diretiva (UE) n.º 2015/412 no que diz 

respeito a OGM para cultivo são também 

relevantes para outros OGM e géneros 

alimentícios e alimentos para animais GM 

abrangidos pelo Regulamento (CE) 

n.º 1829/2003. Com efeito, os resultados da 

votação sobre a decisão de execução 

relativa à autorização de produtos 

abrangidos pelo Regulamento (CE) 

n.º 1829/2003, que não são destinados ao 

cultivo, no âmbito do comité competente, 

ou no Conselho, é sempre «ausência de 

parecer» (sem maioria qualificada a favor 

ou contra a autorização), existindo também 

Estados-Membros em que a utilização 

destes produtos é proibida. Tomando esses 

elementos em consideração, é conveniente 

alterar o Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 

a fim de prever a possibilidade de os 

Estados-Membros poderem restringir ou 

proibir a colocação no mercado de OGM e 

de géneros alimentícios e alimentos para 

animais GM na totalidade ou em parte do 

seu território, com base em fatores 

conformes com o direito da União. Esta 

possibilidade não se aplica aos OGM para 

cultivo, que já são abrangidos pelas 

alterações introduzidas na Diretiva 

2001/18/CE, pela Diretiva (UE) 
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Regulamento (CE) n.º 1829/2003. Esta 

possibilidade não se aplica aos OGM para 

cultivo, que já são abrangidos pelas 

alterações introduzidas na Diretiva 

2001/18/CE, pela Diretiva (UE) 

n.º 2015/412. 

n.º 2015/412. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/5 

Alteração  5 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

A utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Os Estados-Membros devem, pois, ser 

autorizados a adotar medidas de limitação 

ou de proibição da utilização, na totalidade 

ou em parte do seu território, de um OGM 

ou de um género alimentício ou de um 

alimento para animais GM, ou de um 

grupo de OGM ou de géneros alimentícios 

e de alimentos para animais GM, uma vez 

autorizados, desde que essas medidas 

sejam fundamentadas, com base em 

motivos legítimos, em conformidade com a 

legislação da União, e estejam em 

consonância com os princípios da 

proporcionalidade e da não discriminação 

entre produtos nacionais e não nacionais, 

bem como com o artigo 34.º, o artigo 36.º e 

o artigo 216.º, n.º 2, do TFUE. 

(8) Os Estados-Membros devem, pois, ser 

autorizados a adotar medidas de limitação 

ou de proibição da colocação no mercado, 

na totalidade ou em parte do seu território, 

de um OGM ou de um género alimentício 

ou de um alimento para animais GM, ou de 

um grupo de OGM ou de géneros 

alimentícios e de alimentos para animais 

GM, uma vez autorizados, desde que essas 

medidas sejam fundamentadas, com base 

em motivos em conformidade com a 

legislação da União, e estejam em 

consonância com o artigo 34.º, o artigo 36.º 

e o artigo 216.º, n.º 2, do TFUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/6 

Alteração  6 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

A utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) As restrições ou proibições adotadas 

nos termos do presente regulamento devem 

remeter para a utilização e não para a 

liberdade de circulação e importação de 

géneros alimentícios e alimentos para 

animais geneticamente modificados. 

(9) As restrições ou proibições adotadas 

nos termos do presente regulamento devem 

remeter para a colocação no mercado e 

não para a liberdade de circulação e 

importação de géneros alimentícios e 

alimentos para animais geneticamente 

modificados. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/7 

Alteração  7 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

A utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) O nível de proteção da saúde humana 

ou animal e do ambiente alcançado 

através do procedimento de autorização 

previsto pelo Regulamento (CE) n.º 

1829/2003 requer uma avaliação 

científica uniforme em toda a União e o 

presente regulamento não deverá alterar 

essa situação. Por conseguinte, a fim de 

evitar qualquer interferência com as 

competências concedidas aos avaliadores 

de risco e gestores de risco, nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003, os 

Estados-Membros não devem ser 

autorizados a utilizar fundamentos que 

estão relacionados com os riscos para a 

saúde e para o ambiente que devem ser 

tratados em conformidade com o 

procedimento já estabelecido no 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003, e, em 

especial, os seus artigos 10.º, 22.º e 34.º 

Suprimido 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/8 

Alteração  8 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

A utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) As medidas dos Estados-Membros 

adotadas ao abrigo do presente 

regulamento deverão ser sujeitas a um 

procedimento de controlo e informação a 

nível da União, tendo em vista o 

funcionamento do mercado interno. Tendo 

em conta o nível de controlo e informação 

previsto no presente regulamento, não é 

necessário prever, além disso, a aplicação 

da Diretiva 98/34/CE do Parlamento e do 

Conselho15. As alterações ao Regulamento 

(CE) n.º 1829/2003 introduzidas pelo 

presente regulamento preveem que os 

Estados-Membros podem limitar ou proibir 

a utilização de OGM ou de géneros 

alimentícios e alimentos para animais GM 

na totalidade ou em parte do seu território 

durante todo o período de vigência da 

autorização, desde que um período de 

reflexão, durante o qual a Comissão e os 

restantes Estados-Membros têm a 

oportunidade de fazer observações sobre as 

medidas propostas, tenha expirado. O 

Estado-Membro em questão deverá, 

portanto, comunicar um projeto dessas 

medidas à Comissão pelo menos 3 meses 

antes da sua adoção a fim de dar 

oportunidade à Comissão e aos demais 

Estados-Membros de fazer observações, 

devendo abster-se de adotar e aplicar essas 

(11) As medidas dos Estados-Membros 

adotadas ao abrigo do presente 

regulamento deverão ser sujeitas a um 

procedimento de controlo e informação a 

nível da União, tendo em vista o 

funcionamento do mercado interno. Tendo 

em conta o nível de controlo e informação 

previsto no presente regulamento, não é 

necessário prever, além disso, a aplicação 

da Diretiva 98/34/CE do Parlamento e do 

Conselho15. As alterações ao Regulamento 

(CE) n.º 1829/2003 introduzidas pelo 

presente regulamento preveem que os 

Estados-Membros podem limitar ou proibir 

a colocação no mercado de OGM ou de 

géneros alimentícios e alimentos para 

animais GM na totalidade ou em parte do 

seu território durante todo o período de 

vigência da autorização, desde que um 

período de reflexão, durante o qual a 

Comissão e os restantes Estados-Membros 

têm a oportunidade de fazer observações 

sobre as medidas propostas, tenha 

expirado. O Estado-Membro em questão 

deverá, portanto, comunicar um projeto 

dessas medidas à Comissão pelo menos 3 

meses antes da sua adoção a fim de dar 

oportunidade à Comissão e aos demais 

Estados-Membros de fazer observações, 

devendo abster-se de adotar e aplicar essas 
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medidas durante esse prazo. No termo do 

período de reflexão estabelecido, o Estado-

Membro deverá poder adotar as medidas 

tal como inicialmente propostas ou 

alteradas para ter em conta as observações 

da Comissão ou dos Estados-Membros. Os 

Estados-Membros devem ser autorizados a 

notificar à Comissão as medidas tomadas 

nos termos do presente regulamento, antes 

que o produto abrangido pelas medidas 

seja autorizado, para que a restrição ou a 

proibição comece a produzir efeitos a partir 

da data de entrada em vigor da autorização 

da União. 

medidas durante esse prazo. No termo do 

período de reflexão estabelecido, o Estado-

Membro deverá poder adotar as medidas 

tal como inicialmente propostas ou 

alteradas para ter em conta as observações 

da Comissão ou dos Estados-Membros. Os 

Estados-Membros devem ser autorizados a 

notificar à Comissão as medidas tomadas 

nos termos do presente regulamento, antes 

que o produto abrangido pelas medidas 

seja autorizado, para que a restrição ou a 

proibição comece a produzir efeitos a partir 

da data de entrada em vigor da autorização 

da União. 

__________________ __________________ 

Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 22 de junho de 1998, 

relativa a um procedimento de informação 

no domínio das normas e regulamentações 

técnicas e das regras relativas aos serviços 

da sociedade da informação (JO L 204 

de 21.7.1998, p. 37). 

Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 22 de junho de 1998, 

relativa a um procedimento de informação 

no domínio das normas e regulamentações 

técnicas e das regras relativas aos serviços 

da sociedade da informação (JO L 204 

de 21.7.1998, p. 37). 

Or. en 



 

AM\1076652PT.doc  PE570.901v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

21.10.2015 A8-0305/9 

Alteração  9 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

A utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) As medidas adotadas nos termos do 

presente regulamento, que limitam ou 

proíbam a utilização de OGM ou de 

géneros alimentícios e alimentos para 

animais GM, não deverão afetar a 

utilização noutros Estados-Membros 

desses produtos, bem como de produtos 

derivados do seu consumo. Além disso, o 

presente regulamento e as medidas 

adotadas a nível nacional para lhe dar 

cumprimento não deverão prejudicar os 

requisitos estabelecidos no direito da União 

no que respeita à presença involuntária e 

acidental de material GM noutros produtos, 

nem deverão afetar a colocação no 

mercado e a utilização de produtos que 

cumpram esses requisitos. 

(13) As medidas adotadas nos termos do 

presente regulamento, que limitam ou 

proíbam a colocação no mercado de OGM 

ou de géneros alimentícios e alimentos 

para animais GM, não deverão afetar 

noutros Estados-Membros a colocação no 

mercado desses produtos, bem como de 

produtos derivados do seu consumo. Além 

disso, o presente regulamento e as medidas 

adotadas a nível nacional para lhe dar 

cumprimento não deverão prejudicar os 

requisitos estabelecidos no direito da União 

no que respeita à presença involuntária e 

acidental de material GM noutros produtos, 

nem deverão afetar a colocação no 

mercado e a utilização de produtos que 

cumpram esses requisitos. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/10 

Alteração  10 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

A utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

Regulamento (UE) n.º1829/2003 

Artigo 34-A – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros podem adotar 

medidas que limitem ou proíbam a 

utilização dos produtos referidos no 

artigo 3.º, n.º 1, e no artigo 15.º, n.º 1, 

autorizados nos termos do presente 

regulamento, desde que tais medidas 

sejam: 

1. Os Estados-Membros podem adotar 

medidas que limitem ou proíbam a 

colocação no mercado dos produtos 

referidos no artigo 3.º, n.º 1, e no artigo 

15.º, n.º 1, autorizados nos termos do 

presente regulamento, desde que tais 

medidas sejam: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/11 

Alteração  11 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

A utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

Regulamento (UE) n.º1829/2003 

Artigo 34-A – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Devidamente fundamentadas e 

baseadas em razões imperiosas, em 

conformidade com o direito da União, e 

que não sejam, em caso algum, 

incompatíveis com a avaliação dos riscos 

realizada em conformidade com o 

presente regulamento; 

(a) Devidamente fundamentadas e 

baseadas em razões em conformidade com 

o direito da União, com especial referência 

para o princípio da precaução; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0305/12 

Alteração  12 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0305/2015 

Giovanni La Via 

A utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados 

COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

Regulamento (UE) n.º1829/2003 

Artigo  34-A – n.° 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Proporcionais e não discriminatórias. Suprimido 

Or. en 

 

 


