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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2001/18/CE relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos 
geneticamente modificados, no que diz respeito às competências de execução atribuídas 
à Comissão
(COM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0920)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0031/2007),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta 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 e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
ARTIGO 1, PONTO -1 (novo)

Artigo 7, nº 3, introdução (Directiva 2001/18/CE)

1. No nº 3 do artigo 7º, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
"3. A Comissão toma uma decisão sobre 
cada proposta em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no nº 3 do artigo 30º,

  
1 Ainda não publicada em JO.
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uma vez que se destina a alterar 
elementos não essenciais da directiva, 
completando-a. Essa decisão deve indicar 
a informação técnica mínima, nos termos 
do anexo III, necessária para avaliar
quaisquer riscos previsíveis resultantes da 
libertação, designadamente:"

Alteração 2
ARTIGO 1, PONTO 1 BIS (novo)

Artigo 18, nº 1 (Directiva 2001/18/CE)

(1a) No artigo 18º, o nº 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Nos casos em que uma objecção seja 
levantada e mantida por uma autoridade 
competente ou pela Comissão nos termos
dos artigos 15º, 17º e 20º, uma decisão é 
adoptada e publicada no prazo de 120 
dias. Essa decisão deve incluir as mesmas 
informações que as previstas no nº 3 do
artigo 19º. Será adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
nº 3 do artigo 30º, uma vez que se destina 
a alterar elementos não essenciais da 
directiva, completando-a.
Para efeitos do cálculo do prazo de 120 
dias, não é contabilizado qualquer 
período de tempo em que a Comissão 
aguarde informações complementares que 
tenha solicitado ao notificador ou o 
parecer de um comité científico que tenha 
consultado em conformidade com o artigo 
28º. A Comissão deve justificar qualquer 
pedido de informações complementares e 
informar as autoridades competentes dos 
pedidos que faça ao notificador. O 
período de tempo durante o qual a 
Comissão aguarda o parecer do comité 
científico não pode exceder 90 dias.
O período de deliberação do Parlamento 
Europeu e do Conselho em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no nº 3 do artigo
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30º não é contabilizado."

Alteração 3
ARTIGO 1, PONTO 2 BIS (novo)

Artigo 21, nº 3 (Directiva 2001/18/CE)

(2 bis) No artigo 21º, o nº 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. No caso dos produtos destinados a ser 
directamente transformados, o nº 1 não se 
aplica aos vestígios de OGM autorizados 
numa proporção que não exceda 0,9 % ou 
limiares inferiores, desde que tais 
vestígios sejam fortuitos ou tecnicamente 
inevitáveis. 
A Comissão fixa os limiares referidos no 
parágrafo anterior. As medidas destinadas 
a alterar elementos não essenciais desta 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
nº 3 do artigo 30º."

Alteração 4
ARTIGO 1, PONTO 2 TER (novo)

Artigo 23, nº 2 (Directiva 2001/18/CE)

(2 ter) No artigo 23º, o nº 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. No prazo de 60 dias será tomada uma 
decisão sobre o assunto, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no nº 3 do artigo
30º, uma vez que se destina a alterar 
elementos não essenciais desta directiva, 
completando-a. Para efeitos do cálculo 
desse prazo de 60 dias, não é 
contabilizado qualquer período de tempo 
em que a Comissão aguarde informações
complementares que tenha eventualmente 
solicitado ao notificador ou o parecer de 
comité(s) científico(s) que tenha 
consultado. O período de tempo em que a 
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Comissão aguarda o parecer do(s) 
comité(s) científico(s) consultado(s) não 
pode exceder 60 dias.
Do mesmo modo, o período de deliberação 
do Parlamento Europeu e/ou do Conselho 
nos termos do procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
nº 3 do artigo 30º não é contabilizado."

Alteração 5
ARTIGO 1, PONTO 2 QUATER (novo)
Artigo 26, nº 2 (Directiva 2001/18/CE)

(2 quater) No artigo 26º, o nº 2 passa a ter 
a seguinte redacção:
"2. As condições de implementação das 
disposições previstas no nº 1 são 
determinadas nos termos do procedimento 
de regulamentação com controlo previsto
no nº 3 do artigo 30º, pois destinam-se a 
alterar elementos não essenciais desta 
directiva, completando-a, sem duplicar as 
disposições em matéria de rotulagem 
previstas na legislação comunitária 
existente, nem criar incoerências com 
estas. Para o efeito devem igualmente ser 
tomadas em conta, conforme adequado, 
as disposições em matéria de rotulagem
estabelecidas pelos Estados-Membros em 
conformidade com a legislação 
comunitária."

Alteração 6
ARTIGO 1, PONTO 4 BIS (novo)

Anexo II, Introdução, nº 1 (Directiva 2001/18/CE)

(4 bis) No Anexo II, o primeiro parágrafo 
da introdução passa a ter a seguinte 
redacção:
"No presente anexo é descrito em termos 
gerais o objectivo a cumprir, os elementos 
a considerar e os princípios e metodologia
gerais a seguir na avaliação dos riscos 
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ambientais referida nos artigos 4º e 13º. O 
presente anexo será completado com 
notas de orientação a elaborar nos termos 
do procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no nº 3 do artigo 30º, 
uma vez que se destinam a alterar 
elementos não essenciais desta directiva, 
completando-a. Estas notas de orientação 
devem estar concluídas antes de 17 de 
Outubro de 2002."

Alteração 7
ARTIGO 1, PONTO 4 TER (novo)

Anexo IV, Introdução (Directiva 2001/18/CE)

(4 ter) No Anexo IV, a introdução passa a 
ter a seguinte redacção:
"O presente anexo descreve, em termos 
gerais, as informações adicionais a 
fornecer em caso de notificação para 
colocação no mercado, bem como 
informações relativas aos requisitos de 
rotulagem de produtos a colocar no 
mercado que contenham ou sejam 
constituídos por OGM e de OGM 
excluídos ao abrigo do nº 4, segundo 
parágrafo, do artigo 2º. Serão 
completadas por notas de orientação 
respeitantes, entre outros aspectos, à 
descrição de como deve ser utilizado o
produto, a elaborar nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no nº 3 do artigo 30º, 
uma vez que se destinam a alterar 
elementos não essenciais desta directiva, 
completando-a. A rotulagem dos 
organismos excluídos requerida pelo 
artigo 26º será respeitada através de 
recomendações adequadas e restrições 
acerca da utilização do produto:"

Alteração 8
ARTIGO 1, PONTO 4 QUATER (novo)

Anexo VII, Introdução (Directiva 2001/18/CE)
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(4 quater) No Anexo VII, a introdução
passa a ter a seguinte redacção:
"No presente anexo é descrito em termos 
gerais o objectivo a cumprir e os 
princípios gerais a seguir para a 
concepção do plano de monitorização 
previsto no nº 2 do artigo 13º, no nº 3 do 
artigo 19º e no artigo 20º. O presente 
anexo será complementado com notas de 
orientação a elaborar nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no nº 3 do artigo 30º, 
uma vez que se destinam a alterar 
elementos não essenciais desta directiva, 
completando-a."
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Ainda não são conhecidas as consequências a longo prazo da tecnologia dos OGM. As 
declarações dos cientistas são contraditórias e muitas pessoas receiam possíveis perigos e 
riscos. No entanto, a utilização bem controlada de OGM pode contribuir para uma maior 
eficácia da produção de alimentos e outros produtos. A Directiva 2001/18/CE relativa à 
libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados é um acto 
legislativo importante, mas já tem seis anos. Cobre a libertação experimental no ambiente de 
OGM, ou seja, a introdução de OGM no ambiente para fins experimentais (como testes de 
campo, por exemplo), e a colocação de OGM no mercado (produtos que contêm OGM ou que 
são constituídos por OGM), por exemplo, para a cultura, a importação ou a transformação 
industrial. 

Impõe-se, porém, um controlo mais generalizado da tecnologia dos OGM e o Parlamento 
Europeu – órgão democraticamente eleito pelos 27 Estados-Membros da União Europeia –
deve desempenhar um papel de relevo neste controlo. É, por isso, imprescindível utilizar o 
novo procedimento de regulamentação com controlo para a adaptação da Directiva
2001/18/CE relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente 
modificados. 

A proposta da Comissão vai no bom sentido, mas deve ser reforçada. Todos os artigos 
relevantes mencionados devem ser analisados para serem adaptados ao novo procedimento 
com controlo.

O relator está convencido de que só o controlo democrático e público dos OGM pode garantir 
a utilização adequada desta tecnologia e apaziguar os receios quanto a eventuais riscos; 
considera também que o Parlamento Europeu é o fórum ideal para a realização deste controlo 
público.
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