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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da 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)0375final)

Senhor Presidente

Por carta de 10 de Março de 2011, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 37.º do Regimento, que esta analisasse a validade da base
jurídica da proposta da Comissão referida em epígrafe.

Contexto

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 modificados1

(OGM) e o Regulamento (CE) n.° 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
Setembro de 2003, relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente 
modificados2 estabelecem um sistema harmonizado para a avaliação dos riscos ambientais e 
sanitários para efeito da autorização de OGM, e prevêem modalidades processuais 
pormenorizadas relativas à sua subsequente autorização comercial. A Directiva 2001/18/CE 

                                               
1 JO L 106 de 17.04.01, p. 1.
2 JO L 268 de 18.10.03, p. 1.
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também contém disposições relativas à libertação deliberada no ambiente1 de OGM para 
outros fins que não a colocação no mercado2 (por exemplo, para cultivo).  O procedimento de 
autorização consiste essencialmente no seguinte: (i) O requerente transmite à autoridade 
competente de um Estado-Membro um pedido de autorização, que inclui uma avaliação dos 
riscos ambientais e sanitários; (ii) A autoridade competente elabora um relatório de avaliação 
dos riscos. Os outros Estados-Membros podem apresentar objecções, caso em que a Comissão 
intervém no procedimento. Em caso de ausência de objecções, o OGM é autorizado a nível 
nacional, ao passo que, no caso mais frequente de objecções e avaliações divergentes, a 
Comissão autorizará o OGM. O artigo 22.° da directiva estabelece uma « cláusula de livre 
circulação » que proíbe aos Estados-Membros limitar a colocação no mercado de OGM 
autorizados nos termos da directiva. Nos termos do artigo 23.° da Directiva, os 
Estados-Membros só podem restringir ou proibir a utilização e/ou a venda de OGM por 
razões de saúde e ambientais se surgirem novas informações sobre riscos para a saúde e 
ambientais depois de ter sido concedida autorização para um OGM. O Regulamento n.° 
1829/2003 contém disposições semelhantes para a autorização de OGM destinados à 
alimentação humana e animal, alimentos para a alimentação humana e animal que contenham 
ou consistam de OGM, e alimentos para a alimentação humana e animal produzidos a partir 
dele ou contendo ingredientes produzidos a partir de OGM ou contendo ingredientes 
produzidos a partir de OGM, A esse respeito, o regulamento constitui uma lex specialis no 
que diz respeito à autorização de OGM relativos aos alimentos para a alimentação humana e 
animal. 

Cabe igualmente observar que a Directiva e o Regulamento estabelecem, para efeitos da 
autorização de organismos geneticamente modificados (OGM), um quadro legal plenamente 
aplicável aos OGM destinados a cultivo em toda a UE, tais como sementes e outro material de 
reprodução vegetal.  Ao abrigo deste pacote legislativo, os OGM para cultivo devem ser 
sujeitos a uma avaliação de risco antes de ser autorizada a sua colocação no mercado da 
União. 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.

Em 13 de Julho de 2010, a Comissão propôs modificar a Directiva 2011/18/CE relativa à 

                                               
1"Libertação deliberada" encontra-se definida no artigo 2.°, alínea 3) da Directiva, do seguinte modo:
"Libertação deliberada", qualquer introdução intencional no ambiente de um OGM ou de uma combinação de 
OGM sem que se recorra a medidas específicas de confinamento, com o objectivo de limitar o seu contacto com 
a população em geral e com o ambiente e de proporcionar a ambos um elevado nível de segurança.
2 "Colocação no mercado", a colocação à disposição de terceiros, quer a título oneroso quer gratuito.
As seguintes operações não são consideradas colocação no mercado:
“— a disponibilização de microrganismos geneticamente modificados para actividades regulamentadas pela 
Directiva 90/219/CEE do Conselho, de 23 de Abril de 1990, relativa à utilização confinada de microrganismos 
geneticamente modificados(9), incluindo a constituição de colecções de culturas,
— a disponibilização de OGM que não sejam os microrganismos referidos no primeiro travessão, a utilizar 
exclusivamente em actividades em que sejam tomadas medidas adequadas de confinamento rigoroso com o 
objectivo de limitar o seu contacto com a população em geral e com o ambiente e de proporcionar a ambos um 
elevado nível de segurança; essas medidas devem ser baseadas nos princípios de confinamento estabelecidos na 
Directiva 90/219/CEE,
— a disponibilização de OGM a utilizar exclusivamente para libertações deliberadas que cumpram os requisitos 
estabelecidos na parte B da presente directiva”.



AL\861914PT.doc 3/12 PE462.539v01-00

PT

possibilidade de os Estados-Membros adoptarem medidas para restringir ou proibir o cultivo 
de todos ou de determinados OGM, na totalidade ou em parte do seu território. Na mesma 
data, a Comissão publicou uma comunicação relativa à liberdade de os Estados-Membros 
decidirem sobre o cultivo de culturas geneticamente modificadas1, em que expõe as razões 
subjacentes à sua proposta de introduzir uma abordagem mais flexível ao abrigo da legislação 
vigente no que diz respeito ao cultivo de OGM. 

No âmbito do Conselho, o grupo de trabalho ad hoc criado pelo COREPER para analisar a 
proposta identificou uma série de questões e preocupações, incluindo a escolha da base 
jurídica. Em resposta, o Serviço Jurídico do Conselho emitiu um parecer2 em que concluía 
que a proposta, na sua forma em apreço, não pode ser validamente baseada no artigo 114.° do 
TFUE.  A Comissão manifestou-se fortemente discordante com essa conclusão3. 

O Serviço Jurídico do Parlamento examinou a questão e, no seu parecer de 17 de Novembro 
de 2010, concluiu o seguinte: "O Serviço Jurídico não apurou motivos para colocar em causa 
a escolha do artigo 114.° do TFUE como a base jurídica da proposta.”

A relatora, Corinne Lepage, propõe que seja modificada a base jurídica e que, em vez do 
artigo 114.° do TFUE, ela passe a ser o artigo 192.° do TFUE (alteração 1)4. A relatora 
propõe igualmente outras alterações que supostamente modificariam a proposta da Comissão 
no sentido de justificar o recurso ao artigo 192.° do TFUE.

I. A base jurídica em causa 

A proposta da Comissão baseia-se no artigo 114.° do TFUE, cujo teor é o seguinte:

“Artigo 114.º
(ex Artigo 95.° TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, aplicam-se as disposições seguintes à 
realização dos objectivos enunciados no artigo 26.°. O Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta do Comité 
Económico e Social, adoptam as medidas relativas à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objecto 
o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.

2. O n.º 1 não se aplica às disposições fiscais, às relativas à livre circulação das pessoas e às 
relativas aos direitos e interesses dos trabalhadores assalariados.

3. A Comissão, nas suas propostas previstas no n.º 1 em matéria de saúde, de segurança, de 
protecção do ambiente e de defesa dos consumidores, basear-se-á num nível de protecção 
elevado, tendo nomeadamente em conta qualquer nova evolução baseada em dados 
                                               
1 COM(2010) 380 final
2 Em princípio, por motivos atinentes à "desarmonização"; Ver doc. Conselho 15696/10.
3 Documento de trabalho da Comissão de 19.11.2010 em que são consideradas as questões jurídicas relativas ao
cultivo de OGM (SEC(2010) 1454 final).
4 PR\855067EN.doc
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científicos. No âmbito das respectivas competências, o Parlamento Europeu e o Conselho 
procurarão igualmente alcançar esse objectivo.

4. Se, após a adopção de uma medida de harmonização pelo Parlamento Europeu e o 
Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário 
manter disposições nacionais justificadas por exigências importantes a que se refere o artigo 
36.° ou relativas à protecção do meio de trabalho ou do ambiente, notificará a Comissão 
dessas medidas, bem como das razões que motivam a sua manutenção.

5. Além disso, sem prejuízo do disposto no n.° 4, se, após a adopção de uma medida de 
harmonização pelo Parlamento Europeu e o Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, um 
Estado-Membro considerar necessário adoptar disposições nacionais baseadas em novas 
provas científicas relacionadas com a protecção do meio de trabalho ou do ambiente, 
motivadas por qualquer problema específico desse Estado-Membro, que tenha surgido após a 
adopção da referida medida de harmonização, notificará a Comissão das disposições 
previstas, bem como dos motivos da sua adopção.

6. No prazo de seis meses a contar das notificações referidas nos nºs 4 e 5, a Comissão 
aprovará ou rejeitará as disposições nacionais em causa após ter verificado se tais 
disposições constituem ou não um meio de discriminação arbitrária ou uma restrição 
dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros e se representarão ou não um obstáculo 
ao funcionamento do mercado interno.
Na ausência de uma decisão pela Comissão dentro deste prazo, considerar-se-á que as 
disposições nacionais referidas nos nºs 4 e 5 foram aprovadas.
Quando tal se justifique, devido à complexidade da questão e na ausência de risco para a 
saúde humana, a Comissão poderá notificar o Estado-Membro em causa de que o prazo 
referido neste número poderá ser prorrogado por prazo não superior a seis meses.

7. Quando, nos termos do nº 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou introduzir 
disposições nacionais em derrogação de uma medida de harmonização, a Comissão 
examinará de imediato se deve ou não propor uma adaptação dessa medida.

8. Quando um Estado-Membro levantar um problema específico sobre saúde pública num 
domínio que tenha sido objecto de anteriores medidas de harmonização, chamará a atenção 
da Comissão para esse problema, e a Comissão examinará de imediato se deve ou não 
propor medidas apropriadas ao Conselho.

9. Em derrogação ao procedimento previsto nos artigos 258º e 259º, a Comissão e qualquer 
Estado-Membro podem recorrer directamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, se 
considerarem que outro Estado-Membro está a fazer um uso indevido das competências 
estabelecidas neste artigo.

10. As medidas de harmonização supracitadas incluirão, quando tal for apropriado, uma 
cláusula de salvaguarda que autorize os Estados-Membros a adoptar, em virtude de uma ou 
mais das medidas de natureza não económica previstas no artigo 36º, medidas provisórias, 
sujeitas a um processo de controlo pela União.
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A relatora propõe que a base jurídica seja alterada, para passar a ser o artigo 192.° do TFUE, 
cujo teor é o seguinte: 

“Artigo 192.º
(ex-artigo 175.° TCE)
1. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, adoptarão 
as acções a empreender pela União para realizar os objectivos previstos no artigo 191.º* .

2. Em derrogação do processo de decisão previsto no n.º 1 e sem prejuízo do disposto no 
artigo 114.º, o Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um processo 
legislativo especial e após consulta ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e 
ao Comité das Regiões, adoptará:

(a) Disposições de carácter fundamentalmente fiscal;
(b) As medidas que afectem:
– o ordenamento urbano e rural,
– a gestão quantitativa dos recursos hídricos ou que digam respeito, directa ou 
indirectamente, à disponibilidade desses recursos,
– a afectação dos solos, com excepção da gestão dos lixos;
(c) As medidas que afectem consideravelmente a escolha de um Estado-Membro entre 
diferentes fontes de energia e a estrutura geral do seu aprovisionamento energético.
 O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta ao 
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, pode tornar o 
processo legislativo ordinário aplicável aos domínios a que se refere o primeiro parágrafo. 

3. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, 
adoptarão programas gerais de acção que fixarão os objectivos prioritários a atingir.
As medidas necessárias à execução destes programas são adoptadas em conformidade com 
as condições previstas no n.º 1 ou no n.º 2, consoante o caso.

4. Sem prejuízo de certas medidas adoptadas pela União, os Estados-Membros assegurarão o 
financiamento e a execução da política em matéria de ambiente.

5. Sem prejuízo do princípio do poluidor-pagador, nos casos em que uma medida adoptada 
nos termos do n.º 1 implique custos considerados desproporcionados para as autoridades 
                                               
* Nestes objectivos incluem-se os seguintes: "(-) preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente, (-) 
proteger a saúde humana, (-)utilizar os recursos naturais de forma prudente e racional, (-) promover, no plano 
internacional, medidas destinadas a fazer face aos problemas ambientais a nível regional ou mundial, 
designadamente combater as alterações climáticas". 
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públicas de um Estado-Membro, essa medida deve prever, sob a forma adequada:
– derrogações de carácter temporário e/ou 
– um apoio financeiro proveniente do Fundo de Coesão criado nos termos do artigo 177.º. "

II. A escolha da base jurídica pela Comissão

A Comissão escolheu o artigo 114.° do TFUE. A proposta altera a Directiva 2001/18/CE, 
adoptada nos termos do artigo 95.° do TCE (actualmente artigo 114.° do TFUE), ao inserir 
um novo artigo 26.° B que forneceria aos Estados-Membros uma base jurídica que os 
autorizaria a adoptar medidas que limitassem ou proibissem o cultivo  de todos ou de 
determinados OGM que já foram autorizados em conformidade com a Parte C da Directiva ou 
do Regulamento N.° 1829/2003, na totalidade ou em determinadas partes do seu território, 
ficando subordinado ao cumprimento de condições específicas.  

«Artigo 26.º-B
Cultivo
Os Estados-Membros poderão adoptar medidas de limitação ou proibição do cultivo de todos 
ou de determinados OGM autorizados nos termos da parte C da presente directiva ou do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e que consistam de variedades geneticamente modificadas 
colocadas no mercado em conformidade com a legislação da EU aplicável em matéria de 
comercialização de sementes e material de propagação das plantas, na totalidade ou em 
parte do seu território, na condição de:
(a) essas medidas se basearem em motivos diferentes dos abrangidos pela avaliação dos 

efeitos negativos sobre a saúde humana e o ambiente que poderiam resultar da 
libertação deliberada ou da colocação no mercado de OGM;

e
(b) de estarem em conformidade com os Tratados.
Em derrogação à Directiva 98/34/CE, os Estados-Membros que tencionem adoptar medidas 
fundamentadas, nos termos do presente artigo, terão de as comunicar aos restantes 
Estados-Membros e à Comissão, um mês antes da sua adopção, para efeitos de informação.»

No considerando (5) da proposta, refere-se o seguinte: “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 questões relacionadas com a colocação 
no mercado e a importação de OGM, que devem continuar a ser reguladas ao nível da EU, a 
fim de manter o mercado interno, o cultivo foi reconhecido como uma questão com forte 
dimensão local/regional. Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, do TFUE, os Estados-Membros 
devem ser autorizados a conservar a possibilidade de adoptar regras em matéria de cultivo 
efectivo de OGM nos seus territórios, depois de os OGM terem sido legalmente autorizados 
para colocação no mercado da UE.” O Considerando 6 da proposta tem o seguinte teor: 
“Neste contexto, afigura-se adequado conceder aos Estados-Membros, em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade, mais liberdade de 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 tomar em aplicação do 
artigo 26.º A da Directiva 2001/18/CE, a fim de impedir a presença acidental de OGM 
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noutros produtos.” O considerando 7 da proposta prevê igualmente o seguinte: “Os 
Estados-Membros devem, pois, ser autorizados a adoptar medidas de limitação ou de 
proibição do cultivo de todos ou de determinados 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 deve aplicar-se igualmente às variedades geneticamente 
modificadas de sementes e de material de propagação, que são colocadas no mercado em 
conformidade com a legislação pertinente em matéria de comercialização de sementes e 
material de propagação das plantas e, nomeadamente, em conformidade com as Directivas 
2002/53/CE e 2002/55/CE. As medidas devem 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.” O 
Considerando (9) diz o seguinte: “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 aos Estados-Membros para invocarem outros motivos, além da 
avaliação científica dos riscos para a saúde e o ambiente, para proibirem a cultura de OGM 
no seu território. (...)”
O artigo 26.° B seria aplicável tanto aos OMG autorizados nos termos da Directiva 
2001/18/CE como do Regulamento N.° 1829/2003. 

III. Abordagem do Tribunal de Justiça: Objectivo e conteúdo das medidas propostas

Certos princípios resultam da jurisprudência do Tribunal: Em primeiro lugar, atendendo às 
consequências da base jurídica em termos de competência material e de processo, a escolha da 
base jurídica adequada reveste-se de uma importância de natureza constitucional1.  

A escolha do fundamento jurídico de um acto não pode depender somente da convicção de uma 
instituição quanto ao fim prosseguido, devendo antes "fundar-se em elementos objectivos, 
susceptíveis de controlo jurisdicional"2, entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o 
conteúdo do acto3.  

IV. Análise

Artigo 114.° do TFUE: A base jurídica inicial

O artigo 114.º do TFUE comanda, através do processo legislativo ordinário, medidas 
comunitárias "que tenham por objecto o estabelecimento e o funcionamento do mercado 
interno".  Este artigo deve ser interpretado no contexto do artigo 26.º do TFUE, que 
estabelece a liberdade de circulação das mercadorias como princípio fundamental no 
                                               
1 Parecer 2/00 Protocolo de Cartagena [2001] Colectânea da Jurisprudência I-9713, ponto 5; Processo C-370/07 
Comissão v Conselho [2009] Colectânea da Jurisprudência I-8917, pontos 46-49; Parecer 1/08, Acordo Geral 
sobre o Comércio de Serviços [2009] Colectânea da Jurisprudência I-11129, ponto 110.
2 Processo C-300/89 Comissão v Conselho [1991] Colectânea da Jurisprudência -2867, ponto 10.  
3 Processo 45/86 Comissão v Conselho [1987] Colectânea da Jurisprudência 1493, ponto 11.
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estabelecimento do mercado interno. Além disso, há que notar que o n.º 3 do artigo 114.º 
estabelece um "nível de protecção elevado" para as medidas relativas à protecção da saúde, da 
segurança, da protecção do ambiente e de defesa dos consumidores. Os n.ºs 4 a 9 permitem 
aos Estados-Membros tomar medidas nacionais para instituir proibições ou restrições 
justificadas às importações, exportações ou mercadorias em trânsito, nos termos do artigo 36.º 
do TFUE, após ter sido adoptada uma medida de harmonização. Os n.ºs 4 a 9 representam 
assim um limite significativo ao objectivo global do artigo de promover o estabelecimento e 
funcionamento do mercado interno.

O objectivo e o conteúdo da medida consiste em conceder liberdade aos Estados-Membros 
para invocarem motivos diferentes da avaliação científica dos riscos para a saúde e o 
ambiente, para proibirem ou limitarem a cultura de OGM no seu território. Para o efeito, o 
novo artigo 26.° B autoriza os Estados-Membros a adoptarem medidas de limitação ou 
proibição do cultivo de OGM (i) autorizados nos termos da parte C da Directiva 2001/18/CE 
ou do Regulamento n.º 1829/2003 e que consistam de variedades geneticamente 
modificadas colocadas no mercado em conformidade com a legislação da UE aplicável 
em matéria de comercialização de sementes e material de propagação das plantas, (ii) 
nas seguintes condições: “ a) essas medidas basearem-se em motivos diferentes dos 
abrangidos pela avaliação dos efeitos negativos sobre a saúde humana e o ambiente que 
poderiam resultar da libertação deliberada ou da colocação no mercado de OGM; e b) 
estarem em conformidade com os Tratados.” A proposta procura por isso clarificar o quadro 
jurídico existente, ao conferir explicitamente aos Estados-Membros margem de manobra para 
proibirem ou limitarem o cultivo de OGM em todos os casos que não estão harmonizados, ou 
seja, que são diferentes dos abrangidos pela avaliação dos efeitos negativos sobre a saúde 
humana e o ambiente. A proposta, aparentemente, não visa outro objectivo que não o de 
introduzir uma certa “flexibilidade” no sistema centralizado de autorização existente de 
OGM. Por esta razão, a base jurídica da Comissão está correcta. 

Nesta conclusão não interfere o facto de que o valor acrescentado da proposta da Comissão se 
afigura questionável pelo facto de que a implicação prática do artigo 26.° B apenas pode ser 
vista como limitada. Neste contexto, reveste-se de interesse a referência aos Tratados feita na 
alínea b) daquele artigo. Colocando de lado a questão óbvia da conformidade com os Tratados 
das medidas adoptadas pela União Europeia ou pelos seus Estados-Membros, a disposição 
parece fazer referência implícita aos n.°s 4 a 9 do artigo 114.° do TFUE e ao artigo 36.° do 
TFUE. O Serviço Jurídico do Parlamento analisou pormenorizadamente no seu parecer as 
razões que presidem à limitação ou proibição do cultivo de OGM (n.°s 13-23). É suficiente 
afirmar que as possibilidades de os Estados-Membros adoptarem medidas restritivas por 
razões diferentes parecem ser limitadas no caso em apreço. 

Embora isto não aparente ser um verdadeiro caso de renúncia à competência da União, o 
artigo 114.° constituiria todavia uma base jurídica adequada também na eventualidade de a 
proposta ser considerada uma medida de “desarmonização”1.  Em particular, é difícil aceitar o 
argumento de que a "desarmonização" nos termos do artigo 114.° do TFUE só é autorizada se 
o objectivo da alteração que visa essa “desarmonização” for o de melhorar o funcionamento 

                                               
1 Conforme considerou o Serviço Jurídico do Conselho no seu parecer em objecção ao artigo 114.° TFUE como 
uma base jurídica válida. Ver a posição diferente tomada pelo Serviço Jurídico do Parlamento no ponto 12 do 
respectivo parecer.
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do mercado interno. O artigo 114.° do TFUE confere ao legislador da União competência para 
estabelecer medidas de harmonização que garantem o bom funcionamento do mercado interno 
e, consequentemente, para adequar as medidas já adoptadas às alterações circunstanciais, quer 
aumentando ou reduzindo o grau de harmonização já alcançado, quer revogando uma medida 
de harmonização. O artigo 114.° do TFUE deve ser lido à luz do n.° 2 do artigo 2.° do TFUE, 
que afirma expressamente o seguinte: “Quando os Tratados atribuam à União competência 
partilhada com os Estados-Membros em determinado domínio, a União e os 
Estados-Membros podem legislar e adoptar actos juridicamente vinculativos nesse domínio.
Os Estados-Membros exercem a sua competência na medida em que a União não tenha 
exercido a sua. Os Estados-Membros voltam a exercer a sua competência na medida em que 
a União tenha decidido deixar de exercer a sua.” O Advogado-geral Poiares Maduro 
declarou no seu parecer relativo ao processo Vodafone que “Com efeito, o artigo 95.° CE 
pode proporcionar a base para uma intensificação da regulação, a par de medidas de 
desregulamentação”1 e o Tribunal declarou nesse mesmo caso o seguinte: “Quando um acto 
baseado no artigo 95.° CE já eliminou todos os obstáculos às trocas comerciais no domínio 
que harmoniza, o legislador comunitário não pode ser privado da possibilidade de adaptar 
este acto a qualquer alteração de circunstâncias ou a qualquer evolução dos conhecimentos, 
tendo em conta a missão que lhe incumbe de velar pela protecção dos interesses gerais 
reconhecidos pelo Tratado”2.

Artigo 192.° TFUE como base jurídica

A relatora da comissão ENVI propõe como a base jurídica adequada o artigo 192.° do TFUE, 
pela seguinte razão: “A tomada em consideração, pelos Estados-Membros, de factores 
ligados à protecção da fauna e da flora, à afectação dos solos ou ao ordenamento do 
território, sobre os quais mantêm importantes competências, justifica que o presente 
regulamento tenha por fundamento o artigo 192.° do Tratado.”

O n.° 1 do artigo 192.° do TFUE permite que sejam tomadas medidas ao abrigo do processo 
legislativo ordinário para adoptar acções de política da União ao abrigo do artigo 191.º 
relativas, inter alia, à preservação, protecção e melhoramento da qualidade do ambiente, e à 
protecção da saúde humana.  O n.º 2 do artigo 192.º permite que sejam tomadas medidas ao 
abrigo de um processo legislativo especial relativas, inter alia, a medidas que afectem a 
gestão quantitativa dos recursos hídricos e o uso dos solos. A alteração não especifica que 
número do artigo 192.° deve ser considerado o mais apropriado.

Nos termos da proposta, a disposição mais relevante pode ser considerada o n.º 1 do artigo 
192.º: 1. “O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, 
adoptarão as acções a empreender pela União para realizar os objectivos previstos no artigo 
191.º .” Tal como já foi referido, o objectivo da proposta consiste em conceder liberdade aos 
Estados-Membros para invocarem motivos diferentes da avaliação científica dos riscos para 
a saúde e o ambiente, para proibirem ou restringirem a cultura de OGM no seu território. 
Torna-se por isso claro que a proposta não visa alcançar nenhum dos objectivos referidos no 
artigo 191.° do TFUE. Pelo contrário, a proposta visa permitir que os Estados-Membros, 
para proibirem ou restringirem a cultura de OGM no seu território, vão além das 
                                               
1 Parecer sobre o Processo C-58/08 Vodafone e Outros [2010], ainda não publicado na Colectânea, ponto 9.
2 Parecer sobre o Processo C-58/08 Vodafone e Outros [2010], ainda não publicado na Colectânea, ponto 34.
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considerações atinentes à protecção do ambiente ou da saúde humana. Por conseguinte, 
atendendo à proposta inicial da Comissão, cabe concluir que a mesma não justifica o recurso 
ao artigo 192.° do TFUE como base jurídica.

No entanto, a relatora apresentou várias alterações, cuja adopção parece requerer a alteração 
da base jurídica. Sem fazer uma análise detalhada do projecto de relatório, cabe dispensar 
atenção, em particular, à alteração 8, que tem a seguinte redacção:

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – parágrafo 1
Directiva 2001/18/CE
Artigo 26-B

Texto da Comissão Alteração

Na Directiva 2001/18/CE, é inserido o 
seguinte artigo, com efeito a partir da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento:

1) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 26.ºB» «Artigo 26.ºB»
Cultivo Cultivo

Os Estados-Membros poderão adoptar 
medidas de limitação ou proibição do 
cultivo de todos ou de determinados OGM 
autorizados nos termos da parte C da 
presente directiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 e que consistam de 
variedades geneticamente modificadas 
colocadas no mercado em conformidade 
com a legislação da UE aplicável em 
matéria de comercialização de sementes e 
material de propagação das plantas, na 
totalidade ou em parte do seu território, na 
condição de:

Os Estados-Membros poderão adoptar 
medidas de limitação ou proibição do 
cultivo de todos ou de determinados OGM 
autorizados nos termos da parte C da 
presente directiva ou do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 e que consistam de 
variedades geneticamente modificadas 
colocadas no mercado em conformidade 
com a legislação da UE aplicável em 
matéria de comercialização de sementes e 
material de propagação das plantas, na 
totalidade ou em parte do seu território, na 
condição de:

a) essas medidas se basearem em motivos 
diferentes dos abrangidos pela avaliação 
dos efeitos negativos sobre a saúde 
humana e o ambiente que poderiam 
resultar da libertação deliberada ou da 
colocação no mercado de OGM;

a) essas medidas se basearem: 

(i) em motivos ligados a efeitos ambientais 
que poderiam resultar da libertação 
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deliberada ou da colocação no mercado 
de OGM, complementares dos efeitos 
ambientais examinados aquando da 
avaliação dos efeitos negativos sobre o 
ambiente efectuada nos termos da parte C 
da presente directiva; ou
(ii) na ausência ou insuficiência de dados 
sobre os efeitos negativos potenciais da 
libertação de OGM no território ou na 
biodiversidade do Estado-Membro; ou
(iii) outros motivos que podem incluir, 
nomeadamente, alterações nas práticas 
agrícolas, na afectação dos solos, no 
ordenamento do território, impactos 
socioeconómicos ou outros factores 
legítimos; 

e e
b) de estarem em conformidade com os 
tratados.

b) de estarem em conformidade com os 
tratados.

Em derrogação à Directiva 98/34/CE, os 
Estados-Membros que tencionem adoptar 
medidas fundamentadas, nos termos do 
presente artigo, terão de as comunicar aos 
restantes Estados-Membros e à Comissão, 
um mês antes da sua adopção, para efeitos 
de informação.»

Em derrogação à Directiva 98/34/CE, os 
Estados-Membros que tencionem adoptar 
medidas fundamentadas, nos termos do 
presente artigo, terão de as comunicar aos 
restantes Estados-Membros e à Comissão, 
um mês antes da sua adopção, para efeitos 
de informação.»

A título de justificação para a presente alteração, a relatora escreve o seguinte: “A avaliação 
dos riscos efectuada a nível da UE não poderia ser exaustiva. Por outro lado, a carência ou a 
insuficiência dos dados relativos às incidências negativas potenciais do OGM nos 
ecossistemas ou ambientes receptores nacionais específicos deveria ser uma razão suficiente 
para permitir ao Estado-Membro proibir o cultivo do ou dos OGM em questão. Os 
Estados-Membros deveriam poder invocar igualmente outros factores podendo, ou não, estar 
ligados a incidências ambientais.

À luz do facto que esta alteração amplia consideravelmente os motivos pelos quais os 
Estados-Membros poderiam limitar ou proibir o cultivo de OGM, por forma a incluir
efectivamente razões ambientais, esta alteração deve ser vista como uma modificação do 
âmbito da proposta. Na verdade, todas as alterações propostas pela relatora visam dar aos 
Estados-Membros possibilidades e motivos muito específicos para limitar o cultivo de OGM. 
Além disso, referem-se a condições relativas ao ambiente e à sua preservação e protecção, 
como por exemplo o potencial impacto negativo no ecossistema, alterações na utilização dos 
solos, a protecção da fauna e da flora, etc. No presente, os Estados-Membros que não desejam 
autorizar o cultivo de OGM no seu território procuram invocar argumentos éticos, que são 
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todavia difíceis de defender perante o Tribunal de Justiça1. Tal como o Serviço Jurídico do 
Parlamento refere no seu parecer jurídico, a modificação da directiva tal como proposta pela 
Comissão (ou seja, o novo artigo 26.° B) não originará, em substância, nenhuma modificação 
no actual sistema de autorizações para o cultivo de OGM.  Tendo em conta o facto de que os 
argumentos contra o cultivo de OGM assentam sobretudo em motivos relativos ao ambiente, a 
base jurídica correcta para a proposta tal como modificada pela relatora deveria ser o n.° 1 do 
artigo 192.° do TFUE. Cabe igualmente assinalar que as medidas relativas à libertação de 
OGM no ambiente da União Europeia por razões atinentes ao mercado interno se afiguram 
inadequadas. Em primeiro lugar, os OGM não podem ser considerados do mesmo modo como 
qualquer outro produto, uma vez que são organismos vivos capazes de se reproduzir e 
multiplicar e, em segundo lugar, têm impacto nos sistemas de produção e nos ecossistemas, 
que são extremamente diversificados no território da União Europeia.

Conclusão:

Tendo em conta o pacote de alterações à proposta apresentado pela relatora, considera-se que 
a base judicial correcta é o n.° 1 do artigo 192.°.

Assim sendo, na sua reunião de 22 de Março de 2011, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
decidiu, por 9 votos a favor e 8 contra2, recomendar que a proposta se baseie no n.° 1 do 
artigo 192.° do TFUE.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 C-165/08 Comissão v. República da Polónia [2009] Colectânea da Jurisprudência I-6843.
2 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Luigi Berlinguer 
(Vice-Presidente), Evelyn Regner (Vice-Presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (Relatora), Tadeusz 
Zwiefka, Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia 
Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Sajjad 
Karim.


