
  

P7_TA(2011)0314 

Possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de 

OGM no seu território ***I 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 5 de Julho de 2011, sobre uma 

proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 

2001/18/CE no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou 

proibirem o cultivo de OGM no seu território (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 

2010/0208(COD)) 

 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2010)0375), 

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 

(C7-0178/2010), 

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 

proposta,  

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o n.° 1 do artigo 192.° do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 9 de Dezembro 

de 20101, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 28 de Janeiro de 20112, 

– Tendo em conta os artigos 55.º e 37.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

Alimentar e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A7-

0170/2011), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 

Comissão e aos parlamentos nacionais. 

 

                                                   

1  JO C 54 de 19.2.2011, p. 51. 
2  JO C 104 de 2.4.2011, p. 62. 



  

P7_TC1-COD(2010)0208 

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 5 de Julho de 2011 

tendo em vista a adopção do Regulamento (UE) n.º .../2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho que altera a Directiva 2001/18/CE no que se refere à possibilidade de os 

Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de OGM no seu território 

(Texto relevante para efeitos do EEE)  

 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

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

artigo 114.° artigo 192.º,  n.º 1,  [Alt. 1] 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

Após transmissão do projecto de acto legislativo aos parlamentos nacionais, 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1, 

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2, 

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário3, 

Considerando o seguinte:  

(1) A Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Março de 

2001, relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente 

modificados4 e o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de Setembro de 2003, relativo a géneros alimentícios e alimentos para 

animais geneticamente modificados5 estabelecem um quadro jurídico abrangente para 

a autorização de organismos geneticamente modificados (OGM), que é plenamente 

aplicável aos OGM utilizados para fins de cultivo na União, como sementes ou outro 

material de reprodução vegetal (a seguir designados «OGM para cultivo»). 

(2) Estes diplomas legais prevêm que os OGM para cultivo deverão ser sujeitos a uma 

avaliação de risco antes de ser autorizada a sua colocação no mercado da União, tendo 

em conta, nos termos do Anexo II da Directiva 2001/18/CE, os efeitos directos e 

indirectos, imediatos e diferidos, bem como os efeitos acumulados a longo prazo dos 

OGM sobre a saúde humana e o ambiente. O objectivo deste procedimento de 

autorização é garantir um elevado nível de protecção da vida e da saúde humana, da 

saúde animal e do bem-estar dos animais, do ambiente e dos interesses dos 

consumidores, assegurando simultaneamente o funcionamento eficaz do mercado 

interno. É necessário atingir e manter um nível elevado uniforme de protecção da 

saúde e do ambiente no conjunto do território da União. [Alt. 2] 

                                                   

1 JO C 54 de 19.2.2011, p. 51. 
2 JO C 104 de 2.4.2011, p. 62. 
3 Posição do Parlamento Europeu de 5 de Julho de 2011. 
4 JO L 106 de 17.4.2001, p. 1. 
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(2-A)  A Comissão e os Estados-Membros deverão assegurar prioritariamente a aplicação 

das Conclusões do Conselho "Ambiente", de 4 de Dezembro de 2008, 

nomeadamente a aplicação efectiva dos requisitos jurídicos aplicáveis à avaliação 

dos riscos dos OGM previstos no Anexo II da Directiva 2001/18/CE. Em particular, 

deverão ser rigorosamente avaliados os efeitos ambientais a longo prazo das 

culturas GM, bem como os seus efeitos potenciais em organismos não alvo; as 

características dos meios receptores e das zonas geográficas em que as plantas 

geneticamente modificadas podem ser cultivadas deverão ser devidamente tidas em 

conta; as consequências potenciais para o ambiente de alterações na utilização de 

herbicidas originadas pelo recurso a culturas GM tolerantes aos herbicidas deverão 

ser avaliadas. Em particular, a Comissão deve assegurar-se da adopção de  

directrizes revistas referentes à avaliação dos riscos dos OGM. Essas directrizes 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, directos e indirectos, bem como as incertezas científicas. A 

Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e os 

Estados-Membros deverão ter por objectivo a formação de uma extensa rede de 

organizações científicas europeias que represente todas as disciplinas, incluindo as 

relacionadas com as questões ecológicas, e deverão colaborar com vista à 

identificação precoce de potenciais fontes de divergência entre pareceres científicos 

a fim de solucionar ou clarificar as questões científicas contenciosas. A Comissão e 

os Estados-Membros deverão assegurar que os recursos necessários para a 

investigação independente sobre os riscos potenciais resultantes da libertação 

deliberada no ambiente ou da colocação no mercado de OGM estejam garantidos, e 

que a aplicação dos direitos de propriedade intelectual não impeça que os 

investigadores independentes tenham acesso a todo o material pertinente. [Alt. 44] 

(2-B) É necessário ter em conta o princípio da precaução no âmbito do presente 

regulamento e aquando da sua aplicação. [Alt. 46] 

(3) Além da autorização de colocação no mercado, as variedades geneticamente 

modificadas também têm de cumprir os requisitos da legislação da União sobre a 

comercialização de sementes e de material de propagação conforme estipulam, em 

especial, a Directiva 66/401/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa à 

comercialização de sementes de plantas forrageiras1, a Directiva 66/402/CEE do 

Conselho, de 14 de Junho de 1966, relativa à comercialização de sementes de cereais2, 

a Directiva 68/193/CEE do Conselho, de 9 de Abril de 1968, relativa à 

comercialização dos materiais de propagação vegetativa da vinha3, a Directiva 

98/56/CE do Conselho, de 20 de Julho de 1998, relativa à comercialização de 

materiais de propagação de plantas ornamentais4, Directiva 1999/105/CE do Conselho, 

de 22 de Dezembro de 1999, relativa à comercialização de materiais florestais de 

reprodução5, a Directiva 2002/53/CE do Conselho, de 13 de Junho de 2002, que diz 

respeito ao catálogo comum das variedades das espécies de plantas agrícolas6, a 

Directiva 2002/54/CE do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa à 

                                                   

1 JO 125 de 11.7.1966, p. 2298. 
2  JO 125 de 11.7.1966, p. 2309. 
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5  JO L 11 de 15.1.2000, p. 17. 
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comercialização de sementes de beterrabas1, a Directiva 2002/55/CE do Conselho, de 

13 de Junho de 2002, respeitante à comercialização de sementes de produtos 

hortícolas2, a Directiva 2002/56/CE do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa à 

comercialização de batatas de semente3, a Directiva 2002/57/CE do Conselho, de 13 

de Junho de 2002, relativa à comercialização de sementes de plantas oleaginosas e de 

fibras4 e a Directiva 2008/90/CE do Conselho, de 29 de Setembro de 2008, relativa à 

comercialização de material de propagação de fruteiras e de fruteiras destinados à 

produção de frutos5. Deste conjunto, as As directivas 2002/53/CE e 2002/55/CE 

contêm disposições que autorizam os Estados-Membros a proibir, em condições bem 

definidas, a utilização de uma variedade na totalidade ou em parte do seu território ou 

a estabelecer condições apropriadas para o cultivo de uma variedade. 

(4) Quando um OGM é autorizado para fins de cultivo, de acordo com o quadro 

legislativo da União em matéria de OGM, e cumpre, no que diz respeito à variedade a 

introduzir no mercado, os requisitos da legislação da União sobre a comercialização de 

sementes e de material de propagação, os Estados-Membros não estão autorizados a 

proibir, limitar ou entravar a livre circulação no seu território, excepto nas condições 

definidas pela legislação da União. 

(4-A)  Atendendo à importância das provas científicas para a tomada de decisões sobre a 

proibição ou a autorização dos OGM, a EFSA e os Estados-Membros deverão 

recolher e publicar anualmente os resultados da investigação sobre o risco ou 

provas de qualquer presença acidental, contaminação ou perigo para o ambiente ou 

a saúde humana de OGM, caso a caso. Tendo em conta o elevado custo da consulta 

de peritos, os Estados-Membros deverão promover a colaboração entre as 

instituições de investigação e as academias nacionais. [Alt. 4] 

(5) A experiência tem demonstrado que o cultivo de OGM é uma questão mais 

exaustivamente tratada pelos Estados-Membros, quer a nível central, quer regional e 

local. Ao contrário das As questões relacionadas com a colocação no mercado e a 

importação de OGM, que deverão continuar a ser reguladas a nível da União, a fim de 

manter o mercado interno. O cultivo foi reconhecido como poderá exigir uma maior 

flexibilidade em certos casos, uma vez que se trata de uma questão com forte 

dimensão local, regional e/ou territorial e uma questão de particular importância 

para a autodeterminação dos Estados-Membros. O procedimento de autorização da 

União não deve ser afectado por esta flexibilidade. Contudo, a avaliação 

harmonizada dos riscos para a saúde e o ambiente poderá 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 deverão ser autorizados a conservar a possibilidade de 

adoptar regras actos normativos vinculativos em matéria de cultivo efectivo de OGM 

nos seus territórios, depois de os OGM terem sido legalmente autorizados para 

colocação no mercado da União. [Alt. 5] 

(6) Neste contexto, afigura-se adequado conceder aos Estados-Membros, em 

conformidade com o princípio da subsidiariedade, mais liberdade de flexibilidade 
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para decidirem se pretendem ou não cultivar OGM no seu território, sem alteração do 

sistema de autorizações de OGM da União e independentemente das medidas que os 

Estados-Membros podem deverão tomar em aplicação do artigo 26.ºA da Directiva 

2001/18/CE, a fim de impedir a presença acidental de OGM noutros produtos no seu 

território ou nas regiões fronteiriças dos Estados-Membros vizinhos. [Alt. 6] 

(7) Os Estados-Membros devem, pois, ser autorizados a adoptar, caso a caso, medidas de 

limitação ou de proibição do cultivo de todos ou de determinados OGM ou grupos de 

OGM ou de todos os OGM na totalidade ou em parte do seu território, bem como a 

alterar essas medidas se considerarem adequado, em todas as fases do processo de 

autorização, de renovação de autorização ou de retirada do mercado dos OGM em 

questão. Esta disposição O cultivo está estreitamente ligado à utilização dos solos e à 

protecção da fauna e da flora, em relação aos quais os Estados-Membros mantêm 

importantes competências. A possibilidade dos Estados-Membros adoptarem estas 

medidas deve aplicar-se igualmente às variedades geneticamente modificadas de 

sementes e de material de propagação, que são colocadas no mercado nos termos da 

legislação aplicável em matéria de comercialização de sementes e material de 

propagação das plantas e, nomeadamente, nos termos das Directivas 2002/53/CE e 

2002/55/CE. Qualquer uma destas medidas deverá dizer respeito apenas ao cultivo de 

OGM e não à liberdade de circulação e importação de sementes geneticamente 

modificadas e de materiais de propagação de plantas que contenham ou sejam 

constituídos por OGM e de produtos da sua colheita. Do mesmo modo, não devem 

prejudicar o cultivo de variedades de sementes e de material de propagação de plantas 

não geneticamente modificadas, nas quais se encontrem vestígios acidentais ou 

tecnicamente inevitáveis de OGM autorizados Essas medidas deverão permitir que 

todos os operadores envolvidos, incluindo os produtores agrícolas, disponham de 

tempo suficiente para se adaptar. [Alt. 7] 

(8) De acordo com o quadro jurídico para a autorização de OGM, o nível de protecção da 

saúde humana e animal e do ambiente ambicionado ao nível da União não pode ser 

afastado por um Estado-Membro, devendo este princípio ser mantido. No entanto, os 

Estados-Membros deverão ter a possibilidade de adoptar medidas de limitação ou 

proibição do cultivo de todos ou de determinados OGM ou grupos de OGM ou de 

todos os OGM na totalidade ou em parte do seu território, com base em motivos de 

interesse público diferentes dos já abordados por esse conjunto harmonizado de regras 

da UE que prevêem já procedimentos para ter em conta os riscos que um OGM para 

cultivo pode colocar à saúde e ao ambiente. Essas medidas podem basear-se em 

motivos associados a factores ambientais ou de outro modo legítimos, como os 

impactos socioeconómicos, que poderão resultar da libertação deliberada ou da 

colocação no mercado de OGM, quando esses factores não tiverem sido abordados 

no âmbito do procedimento harmonizado previsto na parte C da Directiva 

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 a gestão dos riscos ou outros factores legítimos que poderiam 

resultar da libertação deliberada ou da colocação no mercado de OGM. Essas 

medidas devem, além disso, ser proporcionadas e estar em conformidade com as 

disposições dos tratados, nomeadamente no que se refere ao princípio da não 

discriminação entre produtos nacionais e importados e os artigos 34.º e 36.º do 

TFUETratado sobre o Funcionamento da União Europeia , bem como com as 

obrigações internacionais da União Europeia, designadamente no âmbito da 

Organização Mundial do Comércio.  [Alt. 8, 40] 



  

(8-A)  As limitações ou proibições do cultivo de OGM por um Estado-Membro não deverão 

impedir ou limitar a utilização de OGM autorizados por outros Estados-Membros, 

desde que sejam tomadas medidas para impedir contaminações transfronteiriças. 

[Alt. 9] 

(8-B)  Os Estados-Membros deverão ser autorizados a fundamentar as medidas de 

limitação ou de proibição de cultivo de OGM em motivos devidamente justificados 

ligados a efeitos ambientais locais ou regionais que poderiam resultar da libertação 

deliberada ou da colocação no mercado de OGM e que são complementares dos 

efeitos ambientais examinados aquando da avaliação científica dos efeitos sobre o 

ambiente efectuada nos termos da parte C da Directiva 2001/18/CE, 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 domésticas cultivadas ou selvagens; a 

prevenção dos efeitos negativos sobre o ambiente local causados por alterações nas 

práticas agrícolas ligadas ao cultivo de OGM; a manutenção e o desenvolvimento de 

práticas agrícolas que proporcionem o melhor potencial de conciliação da produção 

com a sustentabilidade dos ecossistemas; a manutenção da biodiversidade local, 

nomeadamente de certos habitats e ecossistemas, ou de certos tipos de 

características naturais e paisagísticas; a carência ou a insuficiência dos dados 

referentes aos efeitos negativos potenciais da libertação de OGM no meio ambiente 

local ou regional dos  Estados-Membros, incluindo na biodiversidade. Os Estados-

Membros deverão também ser autorizados a fundamentar essas medidas em motivos 

relacionados com as repercussões socioeconómicas. 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, como, 

por exemplo, ilhas pequenas ou zonas de montanha; a necessidade de proteger a 

diversidade da produção agrícola; a necessidade de assegurar a pureza das 

sementes. Os Estados-Membros deverão também ser autorizados a fundamentar as 

medidas noutros motivos que podem incluir a afectação dos solos, o ordenamento do 

território ou outros factores legítimos. [Alt. 47] 

(9) Com base no princípio da subsidiariedade, o objectivo do presente regulamento não é 

a harmonização das condições de cultivo nos Estados-Membros, mas a concessão de 

liberdade flexibilidade aos Estados-Membros para invocar outros motivos, além da 

avaliação científica dos riscos para a saúde e o ambiente, para limitarem ou proibirem 

a cultura de OGM no seu território por motivos relacionados com factores ambientais 

ou outros factores legítimos, como os impactos socioeconómicos, susceptíveis de 

resultarem da libertação deliberada ou da colocação no mercado de OGM, caso 

estes factores não tenham sido abordados no âmbito do procedimento harmonizado 

previsto na parte C da Directiva 2001/18/CE, ou na eventualidade de persistência de 

incerteza científica. Um dos objectivos da Directiva 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 informação1, que consiste em permitir que a Comissão considere a 

adopção de actos vinculativos a nível da União, não seria cumprido com a notificação 

sistemática das medidas dos Estados-Membros nos termos daquela directiva. Além 

disso, uma vez que os Estados-Membros não podem adoptar, ao abrigo do presente 
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regulamento, medidas de limitação ou de proibição de colocação no mercado de 

OGM, e assim o presente regulamento não altera as condições de colocação no 

mercado dos OGM autorizados, nos termos da legislação em vigor, o procedimento de 

notificação previsto na Directiva 98/34/CE não parece ser o canal mais adequado para 

prestar informações à Comissão. Por conseguinte, a título derrogatório, a Directiva 

98/34/CE não deve ser aplicável. Um sistema de notificação mais simples das medidas 

nacionais antes da sua adopção parece ser um instrumento mais proporcionado para 

que a Comissão tenha conhecimento destas medidas. As medidas que os 

Estados-Membros tencionam adoptar deverão, pois, ser comunicadas, juntamente com 

a sua fundamentação, à Comissão e aos restantes Estados-Membros, pelo menos um 

mês antes da sua adopção, para efeitos de informação. [Alt. 10] 

(9-A)  As limitações ou proibições do cultivo de OGM pelos Estados-Membros não deverão 

entravar a investigação no domínio das biotecnologias, desde que sejam aplicadas 

todas as medidas de segurança durante essas actividades. [Alt. 11] 

(10) O artigo 7.º, n.º 8, e o artigo 19.º, n.º 8, do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 prevêem 

que as referências feitas nas partes A e D da Directiva 2001/18/CE a OGM autorizados 

nos termos da parte C da referida directiva se aplicam igualmente aos OGM 

autorizados nos termos do Regulamento (CE) n. 1829/2033. Deste modo, as medidas 

adoptadas pelos Estados-Membros nos termos do presente regulamento deverão ser 

aplicáveis igualmente aos OGM autorizados nos termos do Regulamento (CE) n.º 

1829/2003. 

(11) A Directiva 2001/18/CE deverá, por conseguinte, ser alterada em conformidade, 

 

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO: 

 

 

Artigo 1.º 

Alterações à Directiva 2001/18/CE 

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

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

"Artigo 22.º 

Livre circulação 

Sem prejuízo do artigo 23.º ou do artigo 26.º-B, os Estados-Membros não devem 

proibir, restringir ou impedir a colocação no mercado de produtos que contenham 

ou sejam constituídos por OGM que respeitem os requisitos da presente directiva." 

 [Alt. 12] 

(2)  Ao artigo 25.º é aditado o seguinte número: 

"5-A.  Sem prejuízo da protecção dos direitos de propriedade intelectual, o acesso 



  

ao material necessário à investigação independente sobre os riscos potenciais 

resultantes da libertação deliberada no ambiente ou da colocação no mercado de  

OGM, como as sementes, não pode ser restringido ou impedido." 

 [Alt. 13] 

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

"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.” 

 [Alt. 14] 

(4) É inserido o seguinte artigo: 

"Artigo 26.º-B 

Cultivo 

Os Estados-Membros podem adoptar após uma análise casuística, medidas de 

limitação ou proibição do cultivo de determinados OGM ou de grupos de OGM 

definidos por cultura ou característica ou de todos os OGM autorizados nos termos 

da parte C da presente directiva ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e que 

consistam em variedades geneticamente modificadas colocadas no mercado nos 

termos da legislação da União aplicável em matéria de comercialização de sementes e 

material de propagação das plantas, na totalidade ou em parte do seu território, na 

condição de: [Alt. 40] 

a) essas medidas se basearem:  

i) em motivos diferentes dos abrangidos pela avaliação dos efeitos 

negativos sobre a saúde humana e o ambiente devidamente justificados 

ligados a efeitos ambientais locais ou regionais que poderiam resultar 

da libertação deliberada ou da colocação no mercado de OGM, 

complementares dos efeitos ambientais examinados aquando da 

avaliação científica dos efeitos sobre o ambiente efectuada nos termos 

da parte C da presente directiva, ou em motivos relacionados com a 

gestão dos riscos. Esses motivos podem incluir: 

–  a prevenção do surgimento 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 

domésticas cultivadas ou selvagens;  

–  a prevenção dos efeitos negativos sobre o ambiente local 

causados por alterações nas práticas agrícolas ligadas ao 

cultivo de OGM; 

–  a manutenção e o desenvolvimento de práticas agrícolas que 

proporcionem o melhor potencial de conciliação da produção 

com a sustentabilidade dos ecossistemas;  

–  a manutenção da biodiversidade local, nomeadamente de 



  

certos habitats e ecossistemas, ou certos tipos de características 

naturais e paisagísticas;  

–  a carência ou a insuficiência de dados adequados referentes 

aos efeitos negativos potenciais da libertação de OGM no 

ambiente local ou regional do Estado-Membro, incluindo na 

biodiversidade; 

ii)  em motivos relacionados com 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, por exemplo, ilhas 

pequenas ou zonas de montanha; 

–  a necessidade de proteger a diversidade da produção agrícola;  

–  a necessidade de assegurar a pureza das sementes; ou 

 

iii)  noutros motivos que podem incluir a afectação dos solos, o 

ordenamento do território ou outros factores legítimos; [Alt. 41] 

a-A)  Caso essas medidas digam respeito a culturas GM já autorizadas a nível da 

União, os Estados-Membros devem velar por que os agricultores que 

cultivam legalmente essas espécies disponham de tempo suficiente para 

terminar o período das culturas em curso; [Alt. 17] 

a-B)  Essas medidas terem sido sujeitas a uma análise prévia e independente da 

relação custo-benefício, tendo em conta alternativas; [Alt. 42] 

a-C)  Essas medidas terem previamente sido objecto de uma consulta pública com 

uma duração mínima de trinta dias; [Alt. 19] e 

b) Essas medidas respeitarem os tratados, em particular com o princípio da 

proporcionalidade. [Alt. 20] 

Nos mesmos termos, as regiões dos Estados-Membros podem igualmente adoptar 

medidas que limitam ou proíbem o cultivo de OGM no seu território. [Alt. 51] 

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 adopção. [Alt. 43] 

Os Estados-Membros adoptam essas medidas por um período máximo de cinco anos 

e procedem à sua revisão quando a autorização dos OGM for renovada. [Alt. 22] 

 Em derrogação à Directiva 98/34/CE, os Estados-Membros que tencionem adoptar 

medidas fundamentadas, nos termos do presente artigo, têm de as comunicar aos 



  

restantes Estados-Membros e à Comissão, pelo menos um mês antes da sua adopção, 

para efeitos de informação." 

 [Alt. 23] 

(5)  É inserido o seguinte artigo: 

"Artigo 26.º-C 

Exigências em matéria de responsabilidade 

Os Estados-Membros devem estabelecer um sistema vinculativo geral de 

responsabilidade financeira e garantias financeiras, nomeadamente através de 

seguros, 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 da colocação no mercado de OGM." 

 [Alt. 24] 

 

Artigo 2.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no […] vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia. [Alt. 26] 

 

O presente Regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável 

em todos os Estados-Membros. 

 

Feito , em 

 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 

O Presidente O Presidente 


