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1.2.2016 B8-0134/2 

Alteração  2 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0134/2016 

Giovanni La Via 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Objeção nos termos do artigo 106.°: Autorização da colocação no mercado de produtos que 

contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada 

MON 87708 x MON 89788  

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  E-A. Considerando que a Comissão não 

está vinculada às objeções do Parlamento 

aos atos de execução, nos termos do 

artigo 106.°, tal como comprova a 

autorização de  colocação no mercado de 

produtos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

milho geneticamente modificado 

NK603xT25, adotada pela Comissão em 4 

de dezembro de 2015
1
, embora a comissão 

ENVI do Parlamento Europeu tenha 

desencadeado um procedimento de 

oposição em 1 de dezembro, ao adotar 

uma proposta de resolução a ser votada 

em sessão plenária, em 16 de dezembro de 

2015
2
; 

 _____________ 

Decisão de execução (UE) 2015/2279 da 

Comissão. 

 
2
 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0456. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0134/3 

Alteração  3 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0134/2016 

Giovanni La Via 

em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

Objeção nos termos do artigo 106.°: Autorização da colocação no mercado de produtos que 

contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada 

MON 87708 x MON 89788  

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Solicita uma revisão do Regulamento 

(CE) n.º 1829/2003 no sentido de as 

autorizações de OGM serem adotadas por 

meio de atos delegados em vez de atos de 

execução, de modo a permitir ao 

Parlamento exercer um escrutínio 

democrático mais eficaz;   

Or. en 

 

 


