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DIRETIVA 2014/…/UE

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de ...

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

(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.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Após transmissão do projeto de ato 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,

                                               
1 JO C 54 de 19.2.2011, p. 51
2 JO C 102 de 2.4.2011, p. 62.
3 Posição do Parlamento Europeu de 5 de julho de 2011 (JO C 33 E de 5.2.2013, p. 350) e 

posição do Conselho em primeira leitura de 23 de julho de 2014 (ainda não publicada no 
Jornal Oficial). Posição do Parlamento Europeu de … (ainda não publicada no Jornal 
Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) A Diretiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho1 e o Regulamento (CE) 

n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho2 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 propagação vegetativa (a seguir designados "OGM para cultivo").

(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.

                                               
1 Diretiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de março de 2001, 

relativa à libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados e que 
revoga a Diretiva 90/220/CEE do Conselho (JO L 106 de 17.4.2001, p. 1).

2 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 
modificados (JO L 268 de 18.10.2003, p. 1).
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(3) Além da autorização de colocação no mercado, as variedades geneticamente modificadas 

também têm de cumprir os requisitos do direito da União sobre a comercialização de 

sementes e de material de propagação vegetativa, conforme estabelecem, em especial, as

Diretivas 66/401/CEE1, 66/402/CEE2, 68/193/ CEE3, 98/56/CE4, 99/105/CE5,

2002/53/CE6, 2002/54/CE7, 2002/55/CE8, 2002/56/CE9, 2002/57/CE10 e 2008/90/CE do 

Conselho11. Deste conjunto, as Diretivas 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.

                                               
1 Diretiva 66/401/CEE do Conselho, de 14 de junho de 1966, relativa à comercialização de 

sementes de plantas forrageiras (JO P 125 de 11.7.1966, p. 2298).
2 Diretiva 66/401/CEE do Conselho, de 14 de junho de 1966, relativa à comercialização de 

sementes de cereais (JO P 125 de 11.7.1966, p. 2309).
3 Diretiva 68/193/CEE do Conselho, de 9 de abril de 1968, relativa à comercialização dos 

materiais de propagação vegetativa da vinha (JO L 93 de 17.4.1968, p. 15).
4 Diretiva 98/56/CE do Conselho de 20 de julho de 1998 relativa à comercialização de 

materiais de propagação de plantas ornamentais (JO L 226 de 13.8.1998, p. 16).
5 Diretiva 1999/105/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1999, relativa à comercialização 

de materiais florestais de reprodução (JO L 11 de 15.1.2000, p. 17).
6 Diretiva 2002/53/CE do Conselho, de 13 de junho de 2002, que diz respeito ao catálogo 

comum das variedades das espécies de plantas agrícolas ( JO L 193 de 20.7.2002, p. 1).
7 Diretiva 2002/54/CE do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa à comercialização de 

sementes de beterrabas (JO L 193 de 20.7.2002, p. 12).
8 Diretiva 2002/55/CE do Conselho, de 13 de junho de 2002, respeitante à comercialização de 

sementes de produtos hortícolas (JO L 193 de 20.7.2002, p. 33).
9 Diretiva 2002/56/CE do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa à comercialização de 

batatas de semente (JO L 193 de 20.7.2002, p. 60).
10 Diretiva 2002/57/CE do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa à comercialização de 

sementes de plantas oleaginosas e de fibras (JO L 193 de 20.7.2002, p. 74).
11 Diretiva 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 frutos (JO L 267 
de 8.10.2008, p. 8).
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(4) Quando um OGM é autorizado para fins de cultivo, em conformidade com o quadro 

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

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

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

autorizados a proibir, limitar ou entravar a sua livre circulação no seu território, a não ser 

nas condições definidas pelo direito da União.

(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.



10972/3/14 REV 3 PB/ds 5
DGB 2 PT

(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.
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(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.

(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 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.
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(9) O âmbito geográfico da notificação ou do pedido deverá ser adaptado em conformidade se 

o notificador/ requerente der o seu acordo expresso ou tácito ao pedido do Estado-Membro 

num prazo determinado a contar da comunicação desse pedido pela Comissão. Se o 

notificador/requerente se opuser ao pedido, deverá notificar a Comissão e os Estados-

-Membros. No entanto, uma recusa do notificador/requerente de adaptar o âmbito 

geográfico da notificação ou do pedido não deverá prejudicar o poder da Comissão, nos 

termos do artigo 19.º da Diretiva 2001/18/CE ou dos artigos 7.º e 19.º do 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003, consoante o caso, de proceder a uma adaptação, se 

adequado, à luz da avaliação do risco ambiental efetuada pela Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos (a seguir designada "Autoridade").

(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 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.
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(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 naturais e 

paisagísticas, de certos habitats e ecossistemas e de funções e serviços específicos dos 

ecossistemas.
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(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 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).
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(13) As limitações ou proibições adotadas ao abrigo da presente diretiva deverão dizer respeito 

ao cultivo, e não à livre circulação e importação, de sementes geneticamente modificadas e 

de materiais de propagação vegetativa enquanto produtos ou contidos em produtos e de 

produtos da sua colheita, e deverão além do mais ser conformes com os Tratados, em 

particular no que se refere ao princípio da não discriminação entre produtos nacionais e 

não nacionais, ao princípio da proporcionalidade e ao disposto nos artigos 34.º e 36.º e no 

artigo 216.º, n.º 2, do TFUE.

(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 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.

(15) As decisões de limitar ou proibir o cultivo de OGM pelos Estados-Membros na totalidade 

ou em parte do seu território não deverão impedir a investigação no domínio das 

biotecnologias, desde que sejam respeitadas todas as medidas de segurança necessárias 

durante essas atividades de investigação.

                                               
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).
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(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 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.

(17) Um Estado-Membro deverá poder solicitar à autoridade competente ou à Comissão para 

reintegrar a totalidade ou parte do seu território no âmbito geográfico do consentimento/ da 

autorização do qual tenha sido anteriormente excluído. Nesse caso, não deverá haver 

necessidade de transmitir o pedido ao titular do consentimento/ da autorização e solicitar o 

seu acordo. A autoridade competente que tenha emitido o consentimento escrito ou a 

Comissão, ao abrigo, respetivamente, da Diretiva 2001/18/CE ou do Regulamento (CE) 

n.º 1829/2003, deverão alterar o âmbito geográfico do consentimento ou da decisão de 

autorização em conformidade.
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(18) Os consentimentos escritos ou as decisões de autorização concedidas ou adotadas com um 

âmbito geográfico limitado a determinadas zonas ou as medidas adotadas pelos Estados-

-Membros nos termos da presente diretiva, que limitem ou proíbam o cultivo de OGM, não 

deverão impedir ou restringir o uso de OGM autorizados por outros Estados-Membros. 

Além disso, a presente diretiva 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 OGM em variedades não geneticamente 

modificadas de sementes e de material de propagação vegetativa, nem deverá impedir o 

cultivo de variedades que cumpram esses requisitos.

(19) O Regulamento (CE) n.º 1829/2003 dispõe que as referências feitas nas partes A e D da 

Diretiva 2001/18/CE a OGM autorizados nos termos da parte C da referida diretiva se 

aplicam igualmente aos OGM autorizados nos termos desse regulamento. Por conseguinte, 

as medidas adotadas pelos Estados-Membros nos termos da Diretiva 2001/18/CE deverão 

aplicar-se igualmente aos OGM autorizados nos termos do Regulamento (CE) 

n.º 1829/2003.

(20) A presente diretiva não prejudica as obrigações dos Estados-Membros no que diz respeito 

à livre circulação das sementes convencionais, dos materiais de propagação vegetativa e de 

produtos da sua colheita nos termos do direito da União aplicável e do TFUE.
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(21) A fim de conciliar os objetivos da presente diretiva com os interesses legítimos dos 

operadores económicos no que diz respeito aos OGM que tenham sido autorizados, ou que 

estavam a aguardar autorização, antes da entrada em vigor da presente diretiva, deverão ser 

previstas medidas transitórias adequadas. As medidas transitórias justificam-se igualmente 

pela necessidade de evitar a criação de potenciais distorções de concorrência concedendo 

aos atuais titulares das autorizações um tratamento diferente do dispensado aos futuros 

requerentes de autorização. Por uma questão de segurança jurídica, o prazo durante o qual 

essas medidas transitórias podem ser adotadas deverá ser limitado ao estritamente 

necessário para garantir uma transição harmoniosa para o novo regime. As referidas 

medidas de transição deverão portanto permitir aos Estados-Membros aplicar as 

disposições da presente diretiva a produtos que tenham sido autorizados ou que estavam a 

aguardar autorização antes da entrada em vigor da presente diretiva, desde que as 

variedades autorizadas geneticamente modificadas de sementes e de material de 

propagação vegetativa já plantadas legalmente não sejam afetadas.

(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.

(23) A Diretiva 2001/18/CE deverá ser alterada em conformidade,

ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA:
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Artigo 1.º

Na Diretiva 2001/18/CE são inseridos os seguintes artigos:

"Artigo 26.º-B

 Cultivo

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 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.
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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 autorização escritos.

O consentimento escrito emitido nos termos da presente diretiva e, quando 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 expressa ou tacitamente 

acordado pelo notificador/requerente.
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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:

a) Os objetivos de política ambiental distintos dos elementos avaliados nos termos da 

presente diretiva e do Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

b) O ordenamento do território;

c) O uso do solo;

d) Os impactos socioeconómicos;

e) A necessidade de evitar a presença de OGM noutros produtos sem prejuízo do 

artigo 26.º-A;

f) Os objetivos de política agrícola;

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.
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4. Os Estados-Membros que tencionem adotar medidas para dar cumprimento ao disposto no 

n.º 3 do presente artigo devem comunicar previamente à Comissão um projeto dessas 

medidas e os motivos correspondentes invocados. Esta comunicação pode ocorrer antes de 

estar concluído o processo de autorização do OGM ao abrigo da parte C da presente 

diretiva ou do Regulamento (CE) n.º 1829/2003. Durante um prazo de 75 dias a contar da 

data dessa comunicação:

a) O Estado-Membro em questão abstém-se de adotar e aplicar essas medidas; e

b) A Comissão pode apresentar quaisquer comentários que considere adequados.

No termo do prazo de 75 dias referido no primeiro parágrafo e no máximo dois anos após a 

data em que tenha dado 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.
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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.

6. Caso um Estado-Membro pretenda que a totalidade ou parte do seu território seja 

reintegrado no âmbito geográfico do consentimento/ da autorização do qual foi excluído 

nos termos do n.º 2, pode apresentar um pedido nesse sentido à autoridade competente que 

emitiu o consentimento escrito ao abrigo da presente diretiva ou à Comissão se o OGM 

tiver sido autorizado ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1829/2003. A autoridade 

competente que deu o consentimento escrito ou a Comissão, consoante o caso, alteram o 

âmbito geográfico do consentimento ou da decisão de autorização em conformidade.
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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 n.º 5, o titular do 

consentimento/ da autorização dê o seu acordo expresso ou tácito ao pedido apresentado 

pelo Estado-Membro:

a) Para um OGM que tenha sido autorizado ao abrigo da presente diretiva, a autoridade 

competente que deu o consentimento escrito altera o âmbito geográfico do 

consentimento em conformidade e informa a Comissão, os Estados-Membros e o 

titular da autorização, uma vez concluído o processo;

b) Para um OGM que tenha sido autorizado 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.

8. Caso um Estado-Membro tenha revogado medidas tomadas nos termos dos n.ºs 3 e 4,

notifica sem demora a Comissão e os demais Estados-Membros.

9. As medidas adotadas ao abrigo do presente artigo não afetam a livre circulação de OGM 

autorizados enquanto produtos ou contidos em produtos.
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Artigo 26.º-C

Medidas transitórias

1. A partir de …* e até …** um Estado-Membro pode solicitar, através da Comissão, a um 

notificador/requerente que adapte o âmbito geográfico de uma notificação ou de um pedido 

apresentado, ou de uma autorização concedida ao abrigo da presente diretiva ou do 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 antes de …+. A Comissão comunica sem demora o 

pedido do Estado-Membro ao notificador/requerente e aos demais Estados-Membros.

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.
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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 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.

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.

5. O presente artigo não prejudica o cultivo de quaisquer sementes e materiais de propagação 

vegetativa autorizados que tenham sido plantados legalmente antes de o cultivo do OGM 

ter sido limitado ou proibido no Estado-Membro.

6. As medidas adotadas ao abrigo do presente artigo não afetam a livre circulação de OGM 

autorizados enquanto produtos ou contidos em produtos.

________________

* JO: inserir a data de entrada em vigor da diretiva que consta no documento st 10972/14.

** JO: inserir a data de entrada em vigor da diretiva que consta no documento st 10972/14 + 6 
meses.""
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Artigo 2.º

No máximo quatro anos após …+, a Comissão apresenta um relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho relativo à utilização feita pelos Estados-Membros 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.

Artigo 3.º

A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial 

da União Europeia.

Os destinatários da presente diretiva são os Estados-Membros.

Feito em …,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente

                                               
+ JO: inserir a data de entrada em vigor da presente diretiva.
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I. INTRODUÇÃO

A Comissão adotou em 13 de julho de 2010 a sua proposta de regulamento que altera a 

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

proibirem o cultivo de OGM no seu território1.

O Comité Económico e Social adotou o seu parecer em 9 de dezembro de 2010. O Comité das 

Regiões adotou o seu parecer em 28 de janeiro de 2011.

O Parlamento Europeu adotou a sua posição em primeira leitura a 5 de julho de 20112.

II. OBJETIVO

A proposta tem como objetivo fornecer uma base jurídica, no quadro jurídico da UE em 

matéria de OGM, que permita aos Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de 

OGM que tenham sido autorizados a nível da UE. Estas limitações e proibições podem 

abranger a totalidade ou parte do território de um Estado-Membro.

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO DO CONSELHO EM PRIMEIRA LEITURA

1. O Parlamento Europeu aprovou 28 alterações à proposta da Comissão. Embora o 

sentido das alterações tenha sido seguido de forma geral pelo Conselho no que respeita 

a certos aspetos essenciais (por exemplo, a introdução de fundamentos específicos que 

justifiquem as limitações nacionais), em quase todos os outros aspetos o Conselho 

preferiu uma abordagem diferente.

                                               
1 Documento 12371/10 ADD 1 – COM(2010) 375 final.
2 Documento 11037/11.
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A posição do Conselho em primeira leitura inclui ainda uma série de alterações que não 

estavam previstas na posição do Parlamento Europeu.

A Comissão referiu que pode aceitar a posição do Conselho em primeira leitura.

2. Tal como a Comissão, o Conselho considera que o principal objetivo da proposta é 

assegurar o bom funcionamento do mercado interno, permitindo, simultaneamente, que 

os Estados-Membros tomem as suas próprias decisões em matéria de cultivo de OGM 

autorizados. Ainda que estejam em jogo outras considerações, tais como as respeitantes 

ao ambiente, elas são secundárias relativamente ao objetivo principal. Por este motivo, a 

posição do Conselho baseia-se no artigo 114.º do TFUE, e não no artigo 192.º do 

mesmo Tratado.

Embora a proposta tenha sido apresentada inicialmente sob a forma de um regulamento, 

após uma análise mais aprofundada afigura-se mais adequado alterar a sua forma 

jurídica para a de uma diretiva, mesmo que, dada a natureza facultativa das disposições 

em questão, seja uma diretiva sem prazo de transposição. A forma jurídica de um 

regulamento teria sido adequada caso tivesse havido a intenção de criar direitos e impor 

obrigações diretamente nos operadores económicos, enquanto a lógica da proposta (na 

sua forma inicial e conforme alterada pelo Parlamento Europeu) é a de dar aos Estados-

-Membros o direito de decidir sobre o cultivo de OGM, sem os obrigar a tomar 

quaisquer decisões que limitem esse cultivo.

Tendo em vista assegurar o mínimo possível de perturbações no mercado interno e, 

simultaneamente, facilitar o processo de autorização de OGM, o Conselho considerou 

adequado prever um mecanismo mediante o qual os Estados-Membros poderiam chegar 

a acordo com operadores económicos sobre as limitações (através da Comissão). Esse 

mecanismo é suscetível de proporcionar a maior segurança jurídica possível, tanto aos 

operadores como aos Estados-Membros. Grande parte do texto novo inserido pelo 

Conselho é de caráter técnico, e diz respeito ao procedimento que visa garantir que o 

mecanismo é capaz de funcionar na prática.
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No caso de não se conseguir chegar a acordo com o operador económico, os Estados-

-Membros terão o direito de adotar medidas que limitem ou proíbam o cultivo, sob 

reserva de certas condições importantes. À semelhança do Parlamento Europeu, o 

Conselho também considerou adequado incluir no texto uma lista não exaustiva de 

fundamentos. Em relação a este aspeto, as principais diferenças entre o texto do 

Conselho e o do Parlamento Europeu consistem na ênfase e no nível de pormenor. O 

Conselho considera essencial assegurar que os fundamentos invocados para a limitação 

do cultivo não entrem em conflito com a avaliação científica dos riscos realizada pela 

Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos.

O Conselho acompanhou o Parlamento na introdução de disposições adequadas para 

respeitar as expectativas legítimas dos agricultores que tenham plantado culturas 

geneticamente modificadas antes da adoção das medidas nacionais. No entanto, o 

Conselho considerou que não era necessário alterar o artigo 22.º da Diretiva 2001/18, 

conforme sugerido pelo Parlamento, uma vez que a proposta diz exclusivamente 

respeito ao cultivo e não à colocação no mercado enquanto tal. Pelo contrário, no 

entender do Conselho é importante garantir que as medidas restritivas em matéria de 

cultivo não levem inadvertidamente à ilegalização da comercialização dos OGM 

autorizados nem do material de propagação.

Além disso, no que respeita à coexistência, foi introduzido um novo considerando que 

remete para a mais recente recomendação da Comissão neste domínio. Essa 

recomendação dá orientações aos Estados-Membros com vista a evitar a presença não 

desejada de OGM noutros produtos no seu território e nas zonas de fronteira.

Tendo em conta que é razoável esperar que os procedimentos de autorização estejam já 

em curso quando a proposta for definitivamente adotada, afigurou-se necessário 

introduzir disposições transitórias adequadas.
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Por último, o Conselho não considerou apropriado introduzir a obrigação de impor um 

regime de responsabilidade financeira, especialmente tendo em conta a falta de 

informação sobre os custos, os encargos administrativos e as outras consequências que 

um tal regime poderia ter, nomeadamente no que diz respeito aos sistemas de direito 

privado dos Estados-Membros.

IV. CONCLUSÃO

Embora o Conselho esteja consciente de ter adotado uma abordagem diferente da do 

Parlamento Europeu, a orientação geral das duas instituições é, em larga medida, a mesma. 

Deste modo, o Conselho aguarda com interesse a realização de um debate construtivo com o 

Parlamento Europeu em segunda leitura, tendo em vista a rápida adoção da diretiva.
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Declaração da delegação luxemburguesa

A delegação luxemburguesa agradece à Presidência Grega o facto de ter relançado as negociações 
em torno de uma alteração da Diretiva 2001/18/CE que permite aos Estados-Membros restringir ou 
proibir o cultivo de OGM no seu território.

O governo luxemburguês reconhece que as alterações propostas visam melhorar a referida diretiva. 
Aprecia, em particular, a introdução de um novo considerando que recorda as recomendações da 
Comissão, de 13 de julho de 2010, sobre a instauração pelos Estados-Membros de medidas de 
coexistência, nomeadamente nas zonas fronteiriças. O governo luxemburguês saúda, mais em 
particular, que os motivos de proibição figurem no corpo do texto proposto e que, entre esses 
motivos, os Estados-Membros possam invocar considerações de ordem pública. Além disso, o 
governo luxemburguês regozija-se com o reforço das diretrizes a seguir pela EFSA no quadro da 
análise dos riscos.
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No entanto, o governo luxemburguês está preocupado com o envolvimento das empresas ativas no 

domínio dos OGM no processo de autorização proposto. Interroga-se sobre a relação de forças entre 

os Estados-Membros, aqueles cuja administração é de dimensão reduzida e as empresas ativas no 

domínio dos OGM. Além disso, o governo luxemburguês interroga-se sobre se a proposta não 

levará a uma vaga de autorizações de culturas de OGM. 

No Grão-Ducado, a grande maioria da população opõe-se ao cultivo de OGM. O atual programa 

governamental prevê de resto prosseguir a aplicação do princípio da precaução em matéria de 

OGM, promover uma agricultura sustentável "sem OGM" e defender a sua posição crítica em 

relação aos OGM, tanto no Luxemburgo como a nível europeu e internacional. 

O governo luxemburguês recorda neste contexto a comunicação da Comissão Europeia 

de 2 de fevereiro de 2000 [COM (2000)1] sobre o recurso ao princípio da precaução, mencionado 

igualmente no artigo 191.º do TFUE, que visa garantir um elevado nível de proteção do ambiente. O 

estado atual da investigação não permite excluir de forma inequívoca os eventuais riscos a longo 

prazo do cultivo de OGM e, nomeadamente, as suas repercussões na fauna e na flora e na saúde 

pública, tanto mais que faltam estudos a longo prazo sobre esta matéria.

Pelas razões acima expostas, o governo luxemburguês não está em condições de apoiar 

integralmente a proposta de compromisso e vê-se, assim, na obrigação de se abster na votação.
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2010/0208 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 
 

em conformidade com o artigo 294.º, n.º 6, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia 

 
relativa à 

posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a 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 OGM no seu 

território 

1. CONTEXTO 

Data de transmissão da proposta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho 
(documento 2010/0208 COD): 

14 de julho de 2010 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 9 de dezembro de 2010 

Data da posição do Parlamento Europeu em primeira leitura: 5 de julho de 2011 

Data da transmissão da proposta alterada: [*] 

Data da adoção da posição do Conselho: 23 de julho de 2014 

 

* A Comissão não preparou uma proposta alterada, mas expressou o seu parecer 
sobre as alterações do Parlamento na «Comunicação da Comissão sobre o 
seguimento dado aos pareceres e resoluções adotados pelo Parlamento no 
período de sessões de julho de 2011» [documento SP (2011)8072] enviada ao 
Parlamento Europeu em 8 de setembro de 2011. 

2. OBJETIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 
A União Europeia (UE) adotou um quadro jurídico abrangente para a autorização de 
produtos que consistam em organismos geneticamente modificados (OGM) ou sejam 
produzidos a partir deles. O procedimento de autorização diz respeito à utilização de 
OGM em géneros alimentícios e alimentos para animais, na transformação industrial 
e na agricultura e de produtos deles derivados em géneros alimentícios e alimentos 
para animais. 

O sistema de autorização da UE destina-se a evitar os efeitos adversos dos OGM 
sobre a saúde humana e animal e o ambiente, criando, simultaneamente, um mercado 
interno para esses produtos. Dois atos legislativos, a Diretiva 2001/18/CE relativa à 
libertação deliberada no ambiente de organismos geneticamente modificados1 e o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 relativo a géneros alimentícios e alimentos para 
animais geneticamente modificados2, preveem a autorização prévia à colocação no 

                                                 
1 JO L 106 de 17.4.2001, p. 1. 
2 JO L 268 de 18.10.2003, p. 1. 
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mercado de OGM. Ambos estabelecem normas com base científica para a avaliação 
dos riscos potenciais para a saúde humana, a saúde animal e o ambiente, bem como 
requisitos em matéria de rotulagem. Além disso, o Regulamento (CE) n.º 1830/20033 
estabelece regras relativas à rastreabilidade e à rotulagem de OGM, bem como à 
rastreabilidade dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais produzidos a 
partir de OGM. 

Em março de 2009, o Conselho rejeitou as propostas da Comissão que solicitavam à 
Áustria e à Hungria a revogação das suas medidas nacionais de salvaguarda, uma vez 
que, de acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA), 
essas medidas careciam do fundamento científico necessário ao abrigo da legislação 
da UE. Posteriormente, um grupo de 13 Estados-Membros4 instou a Comissão a 
elaborar propostas para dar aos Estados-Membros a liberdade de decidir sobre o 
cultivo de OGM5. 

Em setembro de 2009, as orientações políticas para a nova Comissão, definidas pelo 
Presidente Barroso, faziam referência ao princípio da subsidiariedade no domínio dos 
OGM como exemplo de matéria em que poderá nem sempre haver equilíbrio entre 
um enquadramento europeu e a necessidade de ter em conta a diversidade de uma 
UE com 27 Estados-Membros. De acordo com estas orientações, deverá ser possível 
combinar um sistema de autorização da União Europeia para os OGM, baseado em 
dados científicos, com a liberdade de os Estados-Membros decidirem se pretendem 
ou não cultivar OGM no seu território. 

O regulamento proposto reflete estas orientações ao estabelecer uma base jurídica, no 
contexto do quadro jurídico da UE em matéria de OGM, que permite aos Estados-
Membros limitar ou proibir, na totalidade ou em parte do seu território, o cultivo de 
OGM que tenham sido autorizados a nível da UE. Essas proibições ou limitações 
devem ter por base outros fundamentos além dos abrangidos pela avaliação dos 
riscos para a saúde e o ambiente que faz parte do processo de autorização da UE. 

3. OBSERVAÇÕES SOBRE A POSIÇÃO DO CONSELHO 

3.1. Observações gerais 
A proposta da Comissão foi transmitida ao Parlamento Europeu e ao Conselho em 14 
de julho de 2010. O Parlamento Europeu adotou a sua posição em primeira leitura 
em 5 de julho de 2011 e apoiou os principais objetivos da proposta da Comissão, sob 
reserva de 28 alterações.  

Não foi apresentada uma proposta alterada da Comissão. Na «Comunicação da 
Comissão sobre o seguimento dado aos pareceres e resoluções adotados pelo 
Parlamento no período de sessões de julho de 2011» [documento SP (2011)8072] 
enviada ao Parlamento Europeu em 8 de setembro de 2011, a Comissão indicou que 
poderia aceitar na íntegra, parcialmente, no seu princípio ou sujeitas a reformulação 
21 das 28 alterações, uma vez que considerou que estas alterações poderiam 
clarificar ou melhorar a proposta da Comissão e eram conformes com os seus 
objetivos gerais. 

Antes e após a adoção da posição do Parlamento Europeu em primeira leitura, 
realizaram-se debates no Conselho com vista a chegar a uma posição comum. Estes 

                                                 
3 JO L 268 de 18.10.2003, p. 24. 
4 AT, BG, IE, EL, CY, LV, LT, HU, LU, MT, NL, PL e SI. 
5 Os debates respetivos tiveram lugar nas reuniões do Conselho de 2 de março, 23 de março e 25 de 

junho de 2009. 
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debates foram concluídos através da adoção, por maioria qualificada, de um acordo 
político no Conselho «Ambiente» de 12 de junho de 2014, que foi convertido numa 
posição comum do Conselho na reunião do Conselho de 23 de julho de 2014. 

A Comissão considera que a posição comum do Conselho reflete os objetivos iniciais 
da proposta da Comissão. Embora a posição comum difira da proposta da Comissão 
relativamente a determinados elementos, a Comissão entende que essa posição 
comum contempla todas as questões que a Comissão considerava essenciais ao 
adotar a sua proposta.  

3.2. Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão e incorporadas na 
íntegra, parcialmente ou no seu princípio na posição do Conselho em primeira 
leitura 

• Considerandos 
A alteração n.º 2, que explica aspetos específicos da avaliação dos riscos 
ambientais harmonizada ao nível da UE exigida ao abrigo da Diretiva 
2001/18/CE, é aceite pela Comissão. A posição comum do Conselho incorpora 
parcialmente esta alteração na versão alterada do considerando 2 ao fazer uma 
referência geral ao anexo II da Diretiva 2001/18/CE. 

A alteração n.º 11, relativa à importância de evitar que as medidas nacionais 
de limitação ou proibição do cultivo de OGM entravem a investigação no 
domínio das biotecnologias, é aceite pela Comissão. Esta alteração foi 
incorporada na íntegra no novo considerando 15 da posição comum do 
Conselho.  

A alteração n.º 44 inclui um apelo à adoção de diretrizes revistas referentes à 
avaliação dos riscos ambientais, dando seguimento às conclusões do Conselho 
«Ambiente» de 4 de dezembro de 2008. Especifica que essas diretrizes não 
devem basear-se apenas no princípio de equivalência substancial ou no 
conceito de avaliação comparativa de segurança. Esta parte da alteração pode 
ser aceite, sob reserva de reformulação para clarificar que a referência jurídica 
para a avaliação dos riscos ambientais continua a ser o anexo II da Diretiva 
2001/18/CE, que tem a seguinte redação: «Para o apuramento dos potenciais 
efeitos adversos decorrentes da modificação genética será útil proceder a uma 
comparação, em condições de libertação ou utilização semelhantes, das 
características do OGM com as do organismo não modificado». Na avaliação 
dos riscos ambientais, é adequado tirar partido dos conhecimentos e 
experiência anteriores e utilizar o elemento de comparação apropriado a fim de 
destacar as diferenças associadas à planta geneticamente modificada no(s) 
meio(s) recetor(es). Além disso, as diretrizes em matéria de avaliação dos 
riscos desenvolvidas em 2012 no âmbito do Protocolo de Cartagena sobre 
segurança biológica seguem uma abordagem que é coerente com a da AESA, 
ou seja, por etapas e caso a caso, utilizando uma análise comparativa e 
abrangendo os mesmos sete domínios de risco. A posição comum do Conselho 
integra parcialmente esta parte da alteração n.º 44 no novo artigo 2.º da 
diretiva de alteração, o qual obriga a Comissão a apresentar um relatório sobre 
os progressos realizados no sentido de conferir estatuto normativo às 
orientações reforçadas de 2010 da AESA sobre a avaliação dos riscos 
ambientais das plantas geneticamente modificadas. 
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• Inclusão de uma lista indicativa de motivos para justificar medidas de 
exclusão 
A avaliação dos riscos potenciais para a saúde humana e animal e para o 
ambiente da libertação deliberada de OGM está plenamente harmonizada 
através do anexo II da Diretiva 2001/18/CE. O âmbito da avaliação dos OGM 
para cultivo abrange todos os domínios possíveis de riscos ambientais em todo 
o território da UE, incluindo ao nível regional ou local. Tem em conta, por 
exemplo, a avaliação da invasividade ou da persistência de um evento GM, a 
possibilidade de cruzamento com plantas domésticas cultivadas ou selvagens, a 
preservação da biodiversidade e a persistência de incerteza científica. Um 
OGM só pode ser autorizado se a avaliação dos riscos concluir, em particular 
após exame dos elementos acima referidos, que o OGM é seguro para a saúde 
humana e animal e para o ambiente. 

A proposta da Comissão prevê que as medidas de limitação ou proibição do 
cultivo de OGM tomadas pelos Estados-Membros na base dessa proposta 
(medidas de exclusão) se baseiem em motivos diferentes dos abrangidos pela 
avaliação dos efeitos negativos sobre a saúde e o ambiente que poderiam 
resultar da libertação deliberada ou da colocação no mercado de OGM. Por 
conseguinte, as alterações n.º 5, n.º 8, n.º 10, n.º 41 e n.º 47 podem ser aceites 
pela Comissão, sob reserva de reformulação para tornar claro que os motivos 
invocados pelos Estados-Membros para justificar as medidas de exclusão não 
entram em conflito com a avaliação de risco ambiental à escala da UE. A 
posição comum do Conselho introduz nos considerandos 10 e 11 alterados, 
assim como no novo artigo 26.º-B, n.º 3, da diretiva alterada, uma definição 
diferente dos motivos relacionados com o ambiente, que garante a ausência de 
interferência, ao nível dos Estados-Membros, com a avaliação à escala da UE: 
«objetivos de política ambiental distintos dos elementos avaliados nos termos 
da Diretiva 2001/18/CE e do Regulamento (CE) n.º 1829/2003». A Comissão 
considera que o texto proposto pelo Conselho está em sintonia com o objetivo 
da proposta. Além disso, a Comissão pode aceitar os motivos não relacionados 
com a dimensão ambiental propostos quer pelo Parlamento Europeu quer pelo 
Conselho, uma vez que estes são praticamente idênticos em substância. 

• Outras alterações da proposta de um novo artigo 26.º-B da diretiva alterada  
A Comissão concorda com o Parlamento Europeu quanto à importância de 
disponibilizar atempadamente aos operadores (incluindo produtores agrícolas) 
as informações necessárias sobre qualquer limitação ou proibição do cultivo 
de OGM no território de um Estado-Membro e de lhes dar tempo suficiente 
para se adaptarem e terminarem o período de cultivo em curso quando as 
medidas digam respeito a OGM já autorizados a nível da União (alterações 
n.º 7, n.º 17 e n.º 43). A posição comum do Conselho incorpora as disposições 
destas alterações no novo considerando 21, no novo artigo 26.º-B, n.º 4 e 
n.º 5, e no novo artigo 26.º-C, n.º 3 e n.º 5, da diretiva alterada (com exceção 
das obrigações de informação aos produtores).  

A Comissão aceita a referência específica à importância de as medidas 
nacionais estarem em conformidade com o princípio da proporcionalidade 
(alteração n.º 20). Esta alteração foi incorporada na íntegra pelo Conselho no 
novo considerando 13 e no novo artigo 26.º-B, n.º 3, da diretiva alterada. 

• Alteração de outros artigos da Diretiva 2001/18/CE  
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A Comissão aceita a alteração n.º 26, relativa à entrada em vigor do 
Regulamento. A posição comum do Conselho incorpora na íntegra esta 
alteração no novo artigo 3.º da diretiva modificativa. 

3.3. Alterações do Parlamento Europeu rejeitadas pela Comissão mas incorporadas 
na íntegra, parcialmente ou no seu princípio na posição do Conselho em 
primeira leitura 

• Alteração de outros artigos da Diretiva 2001/18/CE  
A Comissão não aceita a alteração n.º 12, que modifica o artigo 22.º da 
Diretiva 2001/18/CE relativo à livre circulação, porque a proposta permitirá 
aos Estados-Membros limitar exclusivamente o cultivo de OGM no seu 
território, e não o comércio ou a importação de sementes, géneros alimentícios 
e alimentos para animais geneticamente modificados ou convencionais. No 
entanto, a Comissão reconhece a utilidade de indicar claramente que a proposta 
não afeta o funcionamento do mercado interno. Por conseguinte, aceita a 
redação dos considerandos 13 e 18 tal como alterada pelo Conselho, bem 
como os novos artigos 26.º-B, n.º 9, e 26.º-C, n.º 6, da diretiva alterada, 
respeitantes à livre circulação e importação de OGM autorizados em todos os 
Estados-Membros e à sua utilização nos Estados-Membros que não restringem 
nem proíbem o cultivo de OGM, e o novo considerando 20, relativo à livre 
circulação de sementes convencionais e de material de propagação vegetativa e 
de produtos da sua colheita.  

3.4. Alterações do Parlamento Europeu aceites pela Comissão na íntegra, 
parcialmente ou no seu princípio, mas não incorporadas na posição do Conselho 
em primeira leitura 

• Considerandos 
A alteração n.º 4, relativa à importância de recolher os resultados da 
investigação, é aceite. 

A Comissão aceita as disposições da alteração n.º 44, referente ao 
estabelecimento de uma rede extensa de organizações científicas e à 
investigação independente sobre os riscos potenciais resultantes da libertação 
deliberada no ambiente ou da colocação no mercado de OGM. 

• Alterações da proposta de um novo artigo 26.º-B da diretiva alterada 
A alteração n.º 40, que clarifica a necessidade de um exame caso a caso antes 
da adoção de medidas nacionais, pode ser aceite. 

A alteração n.º 42, que preconiza uma análise prévia e independente da 
relação custo-benefício das medidas nacionais tendo em conta alternativas, 
pode ser aceite.  

A alteração n.º 19, que prevê que as medidas nacionais sejam objeto de uma 
consulta pública prévia com a duração mínima de 30 dias, pode ser aceite.  

No entanto, a Comissão considera que a pertinência das três alterações 
supramencionadas deve ser reexaminada à luz da posição comum do Conselho, 
que propõe converter o regulamento numa diretiva, a qual deixa aos 
Estados-Membros a escolha da forma e dos meios. 

• Alteração de outros artigos da Diretiva 2001/18/CE  
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A Comissão aceita em princípio a alteração do artigo 26.º-A da diretiva 
(alterações n.º 6 e n.º 14) no sentido de obrigar os Estados-Membros a 
estabelecer medidas de coexistência a fim de evitar a presença acidental de 
OGM noutros produtos no seu território e nas regiões fronteiriças dos 
Estados-Membros vizinhos, embora a legislação atual não estabeleça 
obrigações neste domínio. A alteração n.º 9, que sublinha a importância da 
tomada de medidas eficazes para impedir contaminações transfronteiriças, 
pode também ser aceite. A posição comum do Conselho também contempla 
medidas de coexistência, mas apenas através de uma referência, no novo 
considerando 22, à Recomendação da Comissão, de 13 de julho de 2010, que 
fornece aos Estados-Membros orientações não obrigatórias para a elaboração 
de medidas de coexistência, incluindo nas zonas fronteiriças. A Comissão 
aceita essa redação, que reflete a legislação existente e a diversidade das 
posições dos Estados-Membros sobre esta matéria. A Comissão salienta que a 
alteração do artigo 25.º da diretiva, relativa à importância de disponibilizar as 
sementes para a investigação independente, não está relacionada com os 
objetivos da proposta (alteração n.º 13). Porém, a Comissão aceita em 
princípio esta alteração, desde que seja compatível com a base jurídica do ato 
em causa.  

3.5. Alterações do Parlamento Europeu rejeitadas pela Comissão e não 
incorporadas na posição do Conselho em primeira leitura 

• Base jurídica 
A Comissão considera que a proposta se deve basear no artigo 114.º do TFUE, 
dado que altera a Diretiva 2001/18/CE, a qual tem por base o artigo 114.º do 
TFUE, e visa assegurar um melhor funcionamento do mercado interno 
garantindo simultaneamente a proteção do ambiente, em conformidade com o 
disposto no artigo 114.º, n.º 2, do TFUE. Mesmo se as alterações n.º 8 e n.º 47 
do Parlamento Europeu, que introduzem a possibilidade de proibir o cultivo 
com base em motivos relacionados com o ambiente, fossem adotadas, o cerne 
da proposta e da diretiva alterada continuaria a ser o bom funcionamento do 
mercado interno. Por conseguinte, a Comissão não aceita a alteração n.º 1. 

• Considerandos  
O objetivo da proposta da Comissão é permitir restrições ou proibições 
nacionais baseadas em motivos diferentes dos relacionados com os riscos, 
que são tomados em conta no âmbito da avaliação dos riscos ambientais a nível 
da UE. O princípio da precaução deve ser tomado em conta na aplicação da 
Diretiva 2001/18/CE (em conformidade com o seu considerando 8), mas não é 
relevante para o regulamento proposto. Por conseguinte, a Comissão não aceita 
a alteração n.º 46. 

• Alterações da proposta de um novo artigo 26.º-B da diretiva alterada  
A alteração n.º 51 refere-se à possibilidade de as regiões dos 
Estados-Membros adotarem restrições ou proibições no seu território. Esta 
questão diz respeito à repartição de competências entre as administrações 
centrais e as entidades regionais/locais nos Estados-Membros, pelo que se 
inscreve no âmbito do direito constitucional nacional, uma matéria em que a 
legislação da UE não pode interferir. Por conseguinte, a Comissão não aceita 
esta alteração. 
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A alteração n.º 22 limita o período de vigência das medidas dos 
Estados-Membros a cinco anos (ao passo que a autorização concedida a um 
OGM ao abrigo da legislação da UE é válida por 10 anos), não sendo por isso 
coerente com os objetivos da proposta, que visa oferecer aos Estados-Membros 
a mais ampla margem de soluções juridicamente aceitáveis para limitar ou 
proibir o cultivo de OGM, nem com o facto de que essas medidas se justificam 
por motivos de interesse público, que podem manter-se inalterados durante o 
período de cinco anos. Por conseguinte, a Comissão não aceita esta alteração.  

A alteração n.º 23 suprime o termo «fundamentadas» aplicado a medidas 
adotadas pelos Estados-Membros. A Comissão não aceita esta supressão 
porque as limitações ou proibições devem ser bem fundamentadas e 
justificadas em função das condições nacionais. 

• Adição de um novo artigo à Diretiva 2001/18/CE  
A alteração n.º 24, que introduz na Diretiva 2001/18/CE um novo artigo sobre 
exigências em matéria de responsabilidade, não está diretamente relacionada 
com o objetivo da proposta. A Comissão gostaria de recordar que os OGM são 
abrangidos pela Diretiva 2004/35/CE, relativa à responsabilidade ambiental em 
termos de prevenção e reparação de danos ambientais6. Esta diretiva tem em 
devida conta o princípio do poluidor-pagador, como previsto no Tratado e em 
consonância com o princípio do desenvolvimento sustentável. Ao abrigo da 
legislação da UE em vigor, as questões de responsabilidade e indemnização 
decorrentes de situações abrangidas pelo artigo 26.º-A da Diretiva 2001/18/CE 
(ou seja, perdas económicas dos agricultores/operadores devido à presença 
acidental de OGM autorizados noutros produtos) são da competência dos 
Estados-Membros, tal como reconhecido na 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. Com 
efeito, embora existam exemplos de legislação da UE que estabelece 
disposições relativas a responsabilidade financeira e compensação financeira 
em determinados domínios que se inserem no âmbito de aplicação dos 
Tratados, estas questões não são habitualmente abordadas no direito da UE 
devido ao princípio da subsidiariedade e às grandes diferenças existentes entre 
os Estados-Membros no que diz respeito ao direito penal e civil nacional. A 
Comissão apoia a adoção, pelos Estados-Membros, de regras que estabeleçam 
sistemas de compensação das perdas económicas devidas à presença acidental 
de OGM autorizados. Contudo, é necessário clarificar a atual redação da 
alteração, uma vez que mistura questões relacionadas com a responsabilidade e 
a compensação e não pode, por conseguinte, ser aceite na sua forma atual. 

3.6. Novas disposições introduzidas pelo Conselho 

• Uma diretiva em vez de um regulamento 
A posição comum do Conselho converte o regulamento proposto em diretiva, 
aplicando o princípio jurídico do paralelismo formal. A Comissão observa que 
a proposta é um ato atípico que não impõe obrigações diretas a terceiros (como 
seria normalmente o caso com um regulamento), nem fixa resultados a alcançar 
pelos Estados-Membros (como seria normalmente o caso com uma diretiva); 
apenas oferece aos Estados-Membros a possibilidade de atuarem, se assim o 

                                                 
6 Ver ponto 11 do anexo III da Diretiva 2004/35/CE. 
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desejarem. Nestas circunstâncias, a Comissão considera aceitável aplicar o 
princípio do paralelismo formal, ou seja, alterar a Diretiva 2001/18/CE por 
uma diretiva.  

• Restrição do âmbito geográfico do pedido (etapa 1) 
A posição comum do Conselho estabelece um procedimento de duas etapas 
sucessivas para que os Estados-Membros possam limitar ou proibir o cultivo de 
um OGM: 

Em primeiro lugar, a posição comum do Conselho prevê, no novo 
artigo 26.º-B, n.º 1 e n.º 2, da diretiva alterada, que os Estados-Membros que 
pretendam limitar ou proibir o cultivo de um OGM na totalidade ou em parte 
do seu território devem solicitar ao requerente, por intermédio da Comissão, 
que exclua os territórios em causa do âmbito de aplicação do seu pedido no que 
diz respeito ao cultivo (a «etapa 1»). Em segundo lugar, a posição comum do 
Conselho prevê, no novo artigo 26.º-B, n.º 3, da diretiva alterada, que, em 
caso de recusa explícita do requerente na etapa 1, os Estados-Membros poderão 
adotar medidas de limitação ou de proibição do cultivo de um determinado 
OGM depois de este ter sido autorizado (a «etapa 2» ou «medida de exclusão») 
com base numa lista de motivos diferentes da avaliação dos riscos ambientais, 
de acordo com a proposta inicial. 

A Comissão aceita a posição comum do Conselho que institui um 
procedimento de duas etapas consecutivas (no momento da definição do 
âmbito do pedido pelo requerente e após a autorização do OGM) a fim de 
autorizar os Estados-Membros a limitar ou proibir o cultivo de OGM, uma vez 
que alarga o leque de instrumentos disponíveis para restringir ou proibir o 
cultivo de OGM e preserva o direito de os Estados-Membros decidirem sobre o 
cultivo de OGM com base em motivos de interesse público, 
independentemente da posição do requerente/titular da autorização. Além 
disso, o prazo para a apresentação de um pedido de restrição do âmbito 
geográfico durante a etapa 1 (o mais tardar 30 dias após o parecer científico da 
AESA) dá tempo suficiente aos Estados-Membros para decidir se pretendem 
utilizar esta possibilidade, uma vez que podem introduzir um pedido a qualquer 
momento durante a avaliação dos riscos pela AESA, que pode demorar vários 
meses/anos.  

• Medidas de exclusão – procedimentos a seguir antes da adoção 
A posição comum do Conselho prevê, no novo artigo 26.º-B, n.º 4, da diretiva 
alterada, que os Estados-Membros que tencionem adotar medidas de exclusão 
pós-autorização (etapa 2) devem comunicar previamente um projeto dessas 
medidas à Comissão, que disporá de um prazo de 75 dias para apresentar 
quaisquer comentários que considere adequados. Durante esse período, o 
Estado-Membro deve abster-se de adotar e aplicar essas medidas. No termo do 
período de 75 dias, o Estado-Membro em causa pode adotar as medidas, quer 
na forma inicialmente proposta quer alteradas para ter em conta eventuais 
comentários recebidos da Comissão. A Comissão aceita esta alteração 
constante da posição comum do Conselho, uma vez que está em consonância 
com a abordagem proposta pela Comissão.  

• Prazo de dois anos para adoção de medidas de exclusão 
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A posição comum do Conselho estabelece no considerando 14 alterado e no 
novo artigo 26.º-B, n.º 4, da diretiva alterada que os Estados-Membros devem 
adotar as medidas de exclusão no prazo máximo de dois anos após a data de 
consentimento/autorização do OGM. A Comissão aceita esta disposição, que 
visa proporcionar uma maior visibilidade e previsibilidade aos operadores 
(incluindo agricultores) no que diz respeito às medidas de exclusão a adotar 
pelos Estados-Membros. 

• Medidas transitórias 
A posição comum do Conselho estabelece, no considerando 21 e no novo 
artigo 26.º-C da diretiva alterada, um período transitório de seis meses durante 
o qual os Estados-Membros podem aplicar as disposições da diretiva aos OGM 
já autorizados antes da sua entrada em vigor (o milho MON 810) ou cujos 
pedidos se encontrem já numa fase avançada. A Comissão aceita esta 
disposição, uma vez que é necessária no contexto da ligação entre as etapas 1 e 
2: 1) não é possível aplicar a etapa 2 sem ter utilizado primeira a etapa 1, e 2) a 
etapa 1 só pode ser aplicada no caso de pedidos de autorização pendentes 
durante um período de tempo limitado. 

A posição comum do Conselho estabelece igualmente que as medidas 
transitórias não prejudicam o cultivo de sementes e material de propagação 
GM autorizados que tenham sido plantados legalmente antes de o cultivo do 
OGM ter sido limitado ou proibido. A Comissão apoia esta disposição, que 
proporciona segurança jurídica aos agricultores que plantaram e colheram o 
OGM em causa antes da aplicação das medidas de limitação ou proibição do 
cultivo. 

• Possibilidade de um Estado-Membro alterar a sua posição sobre o cultivo de 
um OGM durante o prazo de validade da autorização 
A posição comum do Conselho prevê, no novo artigo 26.º-B, n.º 5 e n.º 7, da 
diretiva alterada, que, após a autorização de um OGM e pelo menos dois anos 
após esta data, um Estado-Membro pode (re)iniciar as etapas 1 e 2 do 
procedimento a fim de aplicar ou alargar uma proibição de cultivo na totalidade 
ou em parte do seu território, caso novas circunstâncias objetivas o justifiquem. 
A posição comum do Conselho prevê igualmente que esta possibilidade seja 
concedida aos Estados-Membros «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».  
A posição comum do Conselho também prevê, no novo artigo 26.º-B, n.º 6 e 
n.º 7, da diretiva alterada, que um Estado-Membro que pretenda que a 
totalidade ou parte do seu território seja reintegrado no âmbito geográfico da 
autorização de um OGM pode fazê-lo através de um procedimento 
simplificado.  

A Comissão aceita estas novas disposições, uma vez que contribuem para 
alargar o leque de possibilidades oferecidas aos Estados-Membros para limitar 
ou proibir o cultivo de OGM, preservando simultaneamente os direitos dos 
agricultores que tenham plantado legalmente os OGM antes dessa proibição. 

• Obrigação de apresentação de relatórios 
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A posição comum do Conselho prevê, no novo artigo 2.º da diretiva 
modificativa, que «no máximo quatro anos após a entrada em vigor da diretiva, 
a Comissão apresenta um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
relativo à utilização feita pelos Estados-Membros 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 dos riscos ambientais das plantas geneticamente modificadas». A 
Comissão aceita esta alteração constante da posição comum do Conselho. 

4. CONCLUSÃO 
A Comissão considera que a posição comum adotada pelo Conselho por maioria 
qualificada em 23 de julho de 2014 reflete os objetivos iniciais da proposta da 
Comissão e toma em consideração muitas preocupações do Parlamento Europeu. 

Pelas razões mencionadas supra, a Comissão aceita a posição comum do Conselho. 
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