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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE
Assunto: Parecer fundamentado do Conselho Federal austríaco sobre a proposta de 

Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que diz respeito à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, que altera o Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXX do Parlamento Europeu e do Conselho [Regulamento relativo aos 
controlos oficiais] e que revoga o Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

O Conselho Federal austríaco procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a 
proposta de regulamento em epígrafe.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.
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ANEXO

Parecer fundamentado da Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Federal, de 14 de 
maio de 2014, nos termos do artigo 23.º-G, n.º 1, da Constituição Federal, em conjugação 
com o artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade

COM (2014) 180 final

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à produção biológica 
e à rotulagem dos produtos biológicos, que altera o Regulamento (CE) n.º XXX/XXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho [Regulamento sobre os controlos oficiais] e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho

A. Parecer fundamentado

A proposta objeto do presente parecer não respeita o princípio da subsidiariedade.

B. Fundamentação

O regulamento proposto deverá revogar o Regulamento (CE) n.º 834/2007, atualmente em 
vigor. A Comissão indica que a reformulação constitui uma resposta ao desenvolvimento 
dinâmico do mercado dos produtos biológicos, em franca expansão, e à evolução das 
expetativas das empresas e dos consumidores. Pretende reforçar e harmonizar as normas de 
produção, especialmente por meio da supressão de derrogações, e melhorar o sistema de 
controlo. Por exemplo, os ingredientes agrícolas utilizados na composição de produtos 
biológicos transformados devem ser exclusivamente biológicos. A obrigação de verificar 
todos os anos a conformidade de todos os operadores é suprimida. Os operadores com um 
perfil de baixo risco são inspecionados fisicamente de forma menos frequente ou menos 
rigorosa, enquanto os operadores de maior risco são objeto de um controlo mais direcionado. 
É introduzido um sistema de certificação de grupo para os pequenos agricultores, com vista a 
reduzir as despesas de inspeção e certificação e os respetivos encargos administrativos e 
contribuir para um melhor escoamento no mercado. A rastreabilidade é melhorada, reduzindo 
assim o risco de fraudes.

A proposta baseia-se no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), em 
particular nos artigos 42.º, primeiro parágrafo, e 43.º, n.º 2, tratando-se de uma competência 
partilhada nos termos do artigo 4.º TFUE.

A regulamentação da UE sobre a produção biológica e a rotulagem dos produtos biológicos 
parece, em princípio, apropriada, mas no que toca ao respeito pelos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, cumpre observar o seguinte:

- Relativamente ao artigo 17.º da proposta de regulamento («Adoção de regras de 
produção excecionais»)

Em muitos casos, só são previstas derrogações para situações de catástrofe. Contudo, dever-
se-ia manter alguma discricionariedade nacional para manter a produção biológica em certas 
circunstâncias. Motivos vários, como os efeitos das condições climatéricas, de catástrofes, ou 
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as restrições devidas a fatores geográficos e estruturais podem conduzir a uma escassez súbita 
na produção biológica (por exemplo, as sementes e os alimentos para animais). Uma vez que 
estes motivos só afetam, em parte, determinadas regiões de um Estado-Membro e são 
imprevisíveis, é preferível estabelecer normas ao nível nacional e não europeu, de modo a 
manter uma certa flexibilidade.

- Relativamente ao artigo 20.º da proposta de regulamento («Presença de produtos ou 
substâncias não autorizados»)

Não é possível aceitar uma regulamentação ao nível da UE para a definição de determinados 
critérios, das condições, da aplicação e da fixação de limiares. Existem demasiadas diferenças 
nas estruturas agrárias de cada Estado-Membro. Para a Áustria em particular, o regulamento 
previsto comportaria desvantagens significativas. Devido à existência de estruturas de 
minifúndio e, por conseguinte, de numerosos terrenos adjacentes, não é possível excluir por 
completo ou até determinado ponto a contaminação e a deteção de substâncias ou produtos 
não autorizados.

Não seria justo punir uma exploração biológica pela forma de cultivo de um terreno vizinho, a 
que é alheia, e consequente contaminação dos seus produtos provenientes de um terreno 
cultivado de forma biológica, os quais perderiam o estatuto de produtos biológicos.

Na prática, seria difícil provar a adoção de todas as medidas de proteção e o respetivo 
controlo exigiria encargos burocráticos consideráveis. Esta disposição deve ser, assim, 
considerada excessiva e desadequada.

- Prazo de transição para as explorações biológicas existentes e reconhecidas

A proposta de regulamento não prevê nenhum prazo de transição para as explorações 
biológicas existentes e reconhecidas. Embora seja possível fixar um prazo de transição por 
meio de um ato delegado, permitindo garantir a estas explorações a segurança jurídica e de 
planeamento para o período do programa OPÜL, já em curso no ano de 2017 e até 2020, não 
há garantias de que tal venha a acontecer. Seria necessário um período transitório com uma 
duração, no mínimo, equivalente. O estabelecimento deste prazo de transição deveria ser 
acrescentado à proposta em apreço. Caso contrário, impõe-se alguma margem de liberdade 
nacional para dar resposta ao problema descrito.

- Possibilidade de autorização temporária de «ingredientes não biológicos»

Cada Estado-Membro deveria ainda ter a possibilidade de emitir uma autorização temporária 
para a utilização de «ingredientes não biológicos» em géneros alimentícios transformados, se 
determinados ingredientes não estiverem temporariamente disponíveis na sua forma biológica 
no Estado-Membro em causa.

Para não prejudicar a produção regional e o consumo de produtos regionais, nomeadamente 
no que toca às alterações climáticas, é necessário manter o previsto nos artigos 28.º e 29.º do 
Regulamento (CE) n.º 889/2008 da Comissão que estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 (relativo, designadamente, à autorização dos Estados-
Membros).
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A autorização para utilizar sementes convencionais quando não estiverem disponíveis 
sementes biológicas de espécies regionais específicas, necessárias para a comercialização, 
deve continuar a ser possível.

- Atos delegados

Tal como noutras propostas desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Comissão 
reserva-se, na proposta em análise, o direito de aplicar várias regras detalhadas sob a forma de 
inúmeros atos detalhados. De futuro, a Comissão poderá assim adotar regras detalhadas sobre 
aspetos individuais da produção, da rotulagem, da comercialização, da armazenagem, do 
transporte e do controlo. Convém recordar a comunicação da Comissão dos Assuntos 
Europeus do Conselho Federal, de 3 de dezembro de 2013, relativa ao artigo 23.º-F, n.º 4, da 
Constituição Federal que critica, designadamente, o recurso frequente a atos delegados. A 
proposta em apreço é também considerada um exemplo de uma problemática acumulação em 
massa de tais atos.

Pelos motivos acima expostos, considera-se que os princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade não estão a ser respeitados.

No entender do Conselho Federal, devido ao número considerável de atos delegados, o 
impacto real da proposta é extremamente vago, não podendo ser apreendido nem avaliado, 
qualitativa ou quantitativamente, na sua totalidade.

Esta falta de precisão, que é contrária ao disposto no artigo 5.º do Protocolo n.º 2 anexo aos 
Tratados, denuncia uma falta de informações significativas que permitam:

• avaliar a eficácia das medidas para o cumprimento do objetivo e determinar se estas 
têm de ser realizadas a nível da União, bem como

• avaliar os efeitos da proposta, sobretudo o impacto financeiro e os encargos 
administrativos sobre os Estados-Membros,

Ora, o facto de faltarem indicações suficientes constitui, por si só, uma violação formal do 
princípio da subsidiariedade. Isto é tanto ou mais válido no que toca aos atos delegados, para 
os quais não está previsto qualquer controlo da subsidiariedade pelos parlamentos nacionais.

De acordo com o antigo princípio de Direito europeu potestas delegata non delegatur, as 
delegações de competências para atos delegados nos termos dos Tratados devem ser 
interpretadas de forma restritiva. O número de atos delegados aqui previstos e a sua 
imprecisão contradizem este princípio.

O número de atos delegados é excessivo e deve, para que a proposta em apreço respeite os 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, ser reduzido a um mínimo absoluto. 
Além disso, é ainda necessário estabelecer, de forma explícita e clara, o objetivo, o conteúdo e 
o âmbito de aplicação da delegação das restantes competências.


