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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato.) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído. 

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão 

2003/17/CE do Conselho no que se refere à equivalência das inspeções de campo 

efetuadas no Brasil de culturas produtoras de sementes de plantas forrageiras e de 

culturas produtoras de sementes de cereais e à equivalência das sementes de plantas 

forrageiras e de cereais produzidas no Brasil, bem como no que se refere à equivalência 

das inspeções de campo efetuadas na Moldávia de culturas produtoras de sementes de 

cereais, de culturas produtoras de sementes de produtos hortícolas e de culturas 

produtoras de sementes de plantas oleaginosas e de fibras e à equivalência das sementes 

de cereais, de produtos hortícolas e de plantas oleaginosas e de fibras produzidas na 

Moldávia 

(COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2017)0643), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, nos termos do qual a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 

(C8-0400/2017),      

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

proposta, 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 14 de fevereiro de 

20181, 

– Tendo em conta o artigo 59.º e o artigo 39.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

(A8-0253/2018), 

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 

substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente, 

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

Comissão e aos parlamentos nacionais. 

                                                 
1  JO C 227 de 28.6.2018, p. 76. 
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Alteração 1 

ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU* 

à proposta da Comissão 

--------------------------------------------------------- 

DECISÃO (UE) 2018/... 

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

de … 

que altera a Decisão 2003/17/CE do Conselho no que se refere à equivalência das 

inspeções de campo efetuadas na República Federativa do Brasil de culturas produtoras 

de sementes de plantas forrageiras e de culturas produtoras de sementes de cereais e à 

equivalência das sementes de plantas forrageiras e sementes de cereais produzidas na 

República Federativa do Brasil, bem como no que se refere à equivalência das inspeções 

de campo efetuadas na República da Moldávia de culturas produtoras de sementes de 

cereais, de culturas produtoras de sementes de produtos hortícolas e de culturas 

produtoras de sementes de plantas oleaginosas e de fibras e à equivalência das sementes 

de cereais, sementes de produtos hortícolas e sementes de plantas oleaginosas e de fibras 

produzidas na República da Moldávia 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

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

artigo 43.º, n.º 2, 

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, 

                                                 
* Alterações: o texto novo ou alterado é assinalado em itálico e a negrito; as supressões são indicadas 

pelo símbolo ▌. 
1 JO C 227 de 28.6.2018, p. 76. 
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Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário1, 

                                                 
1  Posição do Parlamento Europeu de …(ainda não publicada no Jornal Oficial) e decisão do 

Conselho de… 
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Considerando o seguinte: 

(1) A Decisão 2003/17/CE1 do Conselho determina que, em determinadas condições, as 

inspeções de campo de determinadas culturas produtoras de sementes efetuadas nos 

países terceiros listados devem ser consideradas equivalentes às inspeções de campo 

efetuadas segundo o direito da União e que, em determinadas condições, as sementes 

de determinadas espécies de plantas forrageiras, cereais, beterrabas e plantas 

oleaginosas e de fibras produzidas nesses países devem ser consideradas equivalentes 

às sementes produzidas em conformidade com o direito da União. 

(2) A República Federativa do Brasil (Brasil) apresentou à Comissão um pedido para a 

concessão da equivalência ao seu sistema de inspeções de campo de culturas 

produtoras de sementes de plantas forrageiras e de culturas produtoras de sementes 

de cereais, bem como às sementes de plantas forrageiras e de cereais produzidas e 

certificadas no Brasil. 

(3) A Comissão examinou a legislação relevante do Brasil e, com base numa auditoria 

efetuada em 2016 ao sistema de controlos oficiais e de certificação de sementes de 

plantas forrageiras e de cereais no Brasil, bem como da sua equivalência com os 

requisitos da União, publicou as suas conclusões num relatório intitulado "Relatório 

final de uma auditoria efetuada no Brasil de 11 a 19 de abril de 2016 a fim de 

avaliar o sistema de controlos oficiais e de certificação de sementes e a sua 

equivalência com os requisitos da União Europeia". 

                                                 
1 Decisão 2003/17/CE do Conselho, de 16 de dezembro de 2002, relativa à equivalência das 

inspeções de campo de culturas produtoras de sementes efetuadas em países terceiros e à 

equivalência das sementes produzidas em países terceiros (JO L 8 de 14.1.2003, p. 10). 
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(4) Na sequência da auditoria, concluiu-se que as inspeções de campo das culturas 

produtoras de sementes, a amostragem, os ensaios e os controlos oficiais a posteriori 

das sementes de plantas forrageiras e de cereais são efetuados adequadamente e 

satisfazem as condições estabelecidas no anexo II da Decisão 2003/17/CE assim como 

os requisitos estabelecidos nas Diretivas 66/401/CEE1 e 66/402/CE2 do Conselho. 

Além disso, concluiu-se que as autoridades nacionais responsáveis pela execução da 

certificação de sementes no Brasil são competentes e trabalham adequadamente. 

(5) A República da Moldávia apresentou à Comissão um pedido para a concessão da 

equivalência ao seu sistema de inspeções de campo de culturas produtoras de 

sementes de cereais, de culturas produtoras de sementes de produtos hortícolas e de 

culturas produtoras de sementes de plantas oleaginosas e de fibras bem como às 

sementes de cereais, sementes de produtos hortícolas e sementes de plantas 

oleaginosas e de fibras produzidas e certificadas na República da Moldávia. 

(6) A Comissão examinou a legislação relevante da República da Moldávia e, com base 

numa auditoria efetuada em 2016 ao sistema de controlos oficiais e de certificação de 

sementes de cereais, de produtos hortícolas e de plantas oleaginosas e de fibras na 

República da Moldávia, bem como da sua equivalência com os requisitos da União, 

publicou as suas conclusões num relatório intitulado "Relatório final de uma 

auditoria efetuada na República da Moldávia de 14 a 21 de junho de 2016 a fim de 

avaliar o sistema de controlos oficiais e de certificação de sementes e a sua 

equivalência com os requisitos da União Europeia". 

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

sementes de plantas forrageiras (JO 125 de 11.7.1966, p. 2298). 
2 Diretiva 66/402/CEE do Conselho, de 14 de junho de 1966, relativa à comercialização de 

sementes de cereais (JO 125 de 11.7.1966, p. 2309). 
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(7) Na sequência da auditoria, concluiu-se que as inspeções de campo das culturas 

produtoras de sementes, a amostragem, os ensaios e os controlos oficiais a posteriori 

das sementes de cereais, de produtos hortícolas e de plantas oleaginosas e de fibras são 

efetuados adequadamente e satisfazem as condições estabelecidas no anexo II da 

Decisão 2003/17/CE assim como os requisitos estabelecidos nas Diretivas 

66/402/CEE, 2002/55/CE1 e 2002/57/CE2 do Conselho. Além disso, concluiu-se que 

as autoridades nacionais responsáveis pela execução da certificação de sementes na 

República da Moldávia são competentes e trabalham adequadamente. 

(8) Por conseguinte, afigura-se adequado conceder a equivalência no respeitante às 

inspeções de campo efetuadas em culturas produtoras de sementes de plantas 

forrageiras e de culturas produtoras de sementes de cereais no Brasil e no atinente às 

sementes de plantas forrageiras e às sementes de cereais produzidas no Brasil e 

oficialmente certificadas pelas suas autoridades. 

(9) É também adequado conceder a equivalência no respeitante às inspeções de campo 

efetuadas em culturas produtoras de sementes de cereais, culturas produtoras de 

sementes de produtos hortícolas e culturas produtoras de sementes de plantas 

oleaginosas e de fibras na República da Moldávia e no atinente às sementes de 

cereais, sementes de produtos hortícolas e sementes de plantas oleaginosas e de fibras 

produzidas na República da Moldávia e oficialmente certificadas pelas suas 

autoridades. 

                                                 
1 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). 
2 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). 
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(10) Existe na União uma procura para a importação de sementes de produtos hortícolas de 

países terceiros, incluindo a República da Moldávia. Por conseguinte, a Decisão 

2003/17/CE deverá abranger as sementes de produtos hortícolas certificadas 

oficialmente, conforme referido na Diretiva 2002/55/CE, a fim de dar resposta à 

procura dessas sementes originárias da República da Moldávia, bem como, no futuro, 

doutros países terceiros. 

(11) Tendo em consideração as normas aplicáveis da Associação Internacional de Ensaio 

de Sementes (ISTA), é adequado que o país terceiro em causa apresente uma 

declaração oficial de que as sementes foram sujeitas a amostragem e ensaios em 

conformidade com as disposições estabelecidas nas Normas Internacionais para o 

Ensaio de Sementes da ISTA (Normas ISTA) no que respeita aos Certificados 

Internacionais Laranja para os Lotes de Sementes, e que os lotes de sementes sejam 

acompanhados desse certificado. 

(12) Tendo em conta a expiração da "experiência excecional de amostragem e análise de 

sementes", constante do anexo V, parte A, da decisão adotada pelo Conselho da 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE) em 28 de 

setembro de 2000 sobre os sistemas da OCDE para a certificação varietal das 

sementes destinadas ao comércio internacional, qualquer referência a essa 

experiência deverá ser suprimida. 

(13) Qualquer referência à Croácia como país terceiro deverá ser suprimida, tendo em 

conta a sua adesão à União em 2013. 

(14) Por conseguinte, a Decisão 2003/17/CE deverá ser alterada, 

ADOTARAM A PRESENTE DECISÃO: 
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Artigo 1.º 

Alteração da Decisão 2003/17/CE 

A Decisão 2003/17/CE é alterada do seguinte modo: 

1) No artigo 1.º, o proémio passa a ter a seguinte redação: 

"As inspeções de campo de culturas produtoras de sementes das espécies indicadas 

no anexo I da presente decisão, efetuadas nos países terceiros constantes desse 

anexo, são consideradas equivalentes às inspeções de campo efetuadas segundo as 

Diretivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, desde 

que:"; 

2) O artigo 2.º passa a ter a seguinte redação: 

"Artigo 2.º 

As sementes das espécies indicadas no anexo I da presente decisão, produzidas nos 

países terceiros constantes desse anexo e certificadas oficialmente pelas autoridades 

referidas no mesmo anexo, são consideradas equivalentes às sementes que cumpram 

o disposto nas Diretivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 

2002/57/CE, desde que estejam preenchidas as condições previstas na parte B do 

anexo II da presente decisão."; 
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3) O artigo 3.º é alterado do seguinte modo: 

a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação: 

"1. Quando as sementes equivalentes tenham sido objeto de uma mudança de 

etiqueta e do sistema de fecho na Comunidade, na aceção dos sistemas da 

OCDE para a certificação varietal de sementes destinadas ao comércio 

internacional, são aplicáveis por analogia as disposições das Diretivas 

66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE 

respeitantes à mudança do fecho das embalagens produzidas na 

Comunidade. 

O primeiro parágrafo é aplicável sem prejuízo das regras da OCDE 

aplicáveis a essas operações. 

; 

b) O n.º 2, alínea b), passa a ter a seguinte redação: 

"b) Para pequenas embalagens CE, na aceção das Diretivas 66/401/CEE, 

2002/54/CE ou 2002/55/CE."; 

4) Os anexos da Decisão 2003/17/CE são alterados em conformidade com o anexo da 

presente decisão. 
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Artigo 2.º  

Entrada em vigor 

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

Oficial da União Europeia. 

Artigo 3.º 

Destinatários 

Os destinatários da presente decisão são os Estados-Membros. 

Feito em ..., em 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 

O Presidente O Presidente 
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ANEXO 

Os anexos I e II da Decisão 2003/17/CE são alterados do seguinte modo: 

1) O anexo I é alterado do seguinte modo: 

a) No quadro, são inseridas, por ordem alfabética, as seguintes entradas: 

"BR Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

Esplanada dos 

Ministérios, bloco D 

70.043-900 Brasilia-DF 

66/401/CEE 

66/402/CEE" 

 

"MD National Agency for 

Food Safety (ANSA) 

str. Mihail 

Kogălniceanu 63, 

MD-2009, Chisinau 

66/402/CEE 

2002/55/CE 

2002/57/CE" 

; 

b) Na nota de rodapé do quadro a que se refere a alínea a), são inseridos, por 

ordem alfabética, os seguintes termos: "BR – Brasil", "MD – República da 

Moldávia"; 

c) Na nota rodapé desse quadro, os termos "HR – Croácia" são suprimidos; 
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2) O anexo II é alterado do seguinte modo: 

a) Na parte A, ponto 1, é aditado o seguinte travessão: 

"– sementes de produtos hortícolas, no caso das espécies referidas na 

Diretiva 2002/55/CE."; 
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b) A parte B é alterada do seguinte modo: 

i) no ponto 1, primeiro parágrafo é aditado o seguinte travessão: 

"– sementes de produtos hortícolas, no caso das espécies referidas na 

Diretiva 2002/55/CE."; 

ii) no ponto 2.1, após o terceiro travessão, é inserido o seguinte travessão: 

"– Diretiva 2002/55/CE, Anexo II,"; 
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iii) o ponto 2.2 passa a ter a seguinte redação: 

"2.2 Para efeitos do exame destinado a verificar o cumprimento das 

condições previstas no ponto 2.1, devem ser colhidas 

oficialmente, ou no âmbito de uma supervisão oficial, em 

conformidade com as normas ISTA, amostras cujo peso deve ser 

conforme ao peso previsto por esses métodos, tendo em conta os 

pesos especificados: 

– nas colunas 3 e 4 do anexo III da Diretiva 66/401/CEE, 

– nas colunas 3 e 4 do anexo III da Diretiva 66/402/CEE, 

– na segunda linha do anexo II da Diretiva 2002/54/CE, 

– no anexo III da Diretiva 2002/55/CE, 

– nas colunas 3 e 4 do anexo III da Diretiva 2002/57/CE."; 

iv) o ponto 2.3 passa a ter a seguinte redação: 

"2.3 O exame será efetuado oficialmente, ou no âmbito de uma 

supervisão oficial, em conformidade com as normas ISTA."; 
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v) o ponto 2.4 é suprimido; 

vi) no ponto 3.1, o segundo travessão passa a ter a seguinte redação: 

"− uma menção que comprove que as sementes foram sujeitas a 

amostragem e ensaios em conformidade com os métodos 

internacionais em vigor, do seguinte teor: "Amostragens e análises 

efetuadas de acordo com as disposições estabelecidas nas Normas 

Internacionais para o Ensaio de Sementes no que respeita aos 

Certificados Internacionais Laranja para os Lotes de Sementes por 

..., (nome ou código de membro da estação de ensaio de sementes 

ISTA)","; 

vii) o ponto 4 passa a ter a seguinte redação: 

"4. Os lotes de sementes devem ser acompanhados de um Certificado 

Internacional Laranja para os Lotes de Sementes da ISTA com as 

indicações relativas às condições referidas no ponto 2.". 
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PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS SOBRE A BASE 
JURÍDICA  

Ex.mo Senhor 

Deputado Czesław SIEKIERSKI 

Presidente  

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural  

BRUXELAS 

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de decisão do Parlamento Europeu e 

do Conselho que altera a Decisão 2003/17/CE do Conselho no que se refere à 

equivalência das inspeções de campo efetuadas no Brasil de culturas 

produtoras de sementes de plantas forrageiras e de culturas produtoras de 

sementes de cereais e à equivalência das sementes de plantas forrageiras e de 

cereais produzidas no Brasil, bem como no que se refere à equivalência das 

inspeções de campo efetuadas na Moldávia de culturas produtoras de sementes 

de cereais, de culturas produtoras de sementes de produtos hortícolas e de 

culturas produtoras de sementes de plantas oleaginosas e de fibras e à 

equivalência das sementes de cereais, de produtos hortícolas e de plantas 

oleaginosas e de fibras produzidas na Moldávia (COM(2017)0643 – 

C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)) 

Senhor Presidente, 

Por carta de 24 de abril de 2018, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 

abrigo do disposto no artigo 39.º, n.º 2, do Regimento, que esta analisasse a pertinência da 

base jurídica da proposta da Comissão em apreço. 

A comissão procedeu à análise da supracitada questão na sua reunião de 20 de junho de 2018. 

A proposta estabelece como base jurídica o Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), sem mais especificações, e disposições constantes das quatro diretivas 

setoriais e que habilitam o Conselho a decidir sobre a equivalência (respetivamente, 

artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 66/401; artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 66/402; artigo 37.º, n.º 1, 

da Diretiva 2002/55; artigo 20.º, n.º 1, da Diretiva 2002/571).  

I. Antecedentes 
 

A proposta da Comissão supramencionada refere-se à importação de sementes de países terceiros. 

Propõe o aditamento do Brasil e da Moldávia à lista dos países cujos sistemas de controlo são 

reconhecidos relativamente a determinadas espécies de sementes. Para esse efeito, a Decisão 

2003/17/CE do Conselho relativa às inspeções de campo e à equivalência das sementes de países 

terceiros seria alterada.  

 

A legislação da União relativa à comercialização de sementes é estabelecida numa diretiva 
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horizontal (Diretiva 2002/53/CE do Conselho relativa ao catálogo comum) e em várias diretivas 

setoriais aplicáveis a determinados tipos de culturas (plantas forrageiras, cereais, plantas 

oleaginosas e fibras, frutos, beterrabas, etc.). Além disso, foram adotadas, ao abrigo das referidas 

diretivas, várias medidas de execução ao longo do tempo. O objetivo desta legislação é contribuir 

para a produtividade agrícola e a segurança dos abastecimentos, assegurando que as sementes 

comercializadas têm capacidade de germinação suficiente e estão isentas de doenças. A regra 

principal é que as sementes só podem ser colocadas no mercado da União se pertencem a uma 

variedade registada (constam de um «catálogo») e fazem parte de um lote que foi certificado.  

 

A certificação tem por objetivo garantir que as sementes pertencem realmente à variedade 

indicada, que são saudáveis e de boa qualidade. A certificação é efetuada por organismos oficiais 

ou sob controlo oficial; envolve «inspeções de campo», ou seja, inspeções visuais no campo de 

cultura e de lotes, bem como amostragem e ensaios.  

 

A presente proposta diz respeito a quatro diretivas setoriais: a Diretiva 66/401/CEE do Conselho, 

relativa à comercialização de sementes de plantas forrageiras, a Diretiva 66/402/CEE do Conselho 

relativa à comercialização de sementes de cereais, a Diretiva 2002/55/CE do Conselho relativa à 

comercialização de sementes de produtos hortícolas e a Diretiva 2002/57/CE do Conselho, 

relativa à comercialização de sementes de plantas oleaginosas e de fibras.  

 

Os referidos atos preveem a possibilidade de que as sementes colhidas num país terceiro e que 

oferecem as mesmas garantias em matéria de características e exame sejam consideradas 

equivalentes às sementes colhidas na União, ou que as inspeções de campo de culturas produtoras 

de sementes efetuadas em países terceiros sejam consideradas conformes com os requisitos da 

União. As quatro diretivas acima referidas preveem que o Conselho, deliberando por maioria 

qualificada, sob proposta da Comissão, determina os países terceiros que beneficiam de 

equivalência.  

 
Com base nestas disposições, a Decisão 2003/17/CE do Conselho (o ato que é alterado pela 

presente proposta) determina que certas sementes – designadamente, sementes de plantas 

forrageiras, cereais, produtos hortícolas e de plantas oleaginosas e de fibras – produzidas em 

países terceiros que figuram numa lista são consideradas equivalentes às sementes do mesmo tipo 

produzidas na União e que as inspeções de campo de culturas produtoras de sementes efetuadas 

nesses países cumprem os requisitos pertinentes da União. A decisão inclui igualmente algumas 

disposições em matéria de mudança de etiqueta e do sistema de fecho no território dos 

Estados-Membros. O anexo I da referida decisão contém a lista de culturas e países terceiros que 

beneficiam de equivalência.  
 

A proposta em apreço adita o Brasil à lista de países terceiros no que diz respeito às sementes de 

plantas forrageiras e sementes de cereais e a Moldávia no que diz respeito às sementes de cereais, 

sementes de produtos hortícolas e sementes de plantas oleaginosas e de fibras. A proposta 

introduz também pequenas alterações às disposições em matéria de mudança de etiqueta e do 

sistema de fecho das sementes.  

 

II.  Base jurídica proposta 

 
A base jurídica da proposta é múltipla: o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), sem mais especificações, e as disposições constantes das diretivas setoriais1 e que 

                                                 
1 Diretiva 66/401/CEE do Conselho relativa à comercialização de sementes de plantas forrageiras; 

Diretiva 66/402/CEE do Conselho relativa à comercialização de sementes de cereais; Diretiva 
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habilitam o Conselho a decidir sobre a equivalência (respetivamente, artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 

66/401; artigo 16.º, n.º 1, da Diretiva 66/402; artigo 37.º, n.º 1, da Diretiva 2002/55; artigo 20.º, 

n.º 1, da Diretiva 2002/571).  
 

 

 

 

III. Disposições pertinentes do Tratado  

 
Reza o artigo 43.º, n.º 2, do TFUE:  

 

«O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 

ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social, estabelecem a organização comum 

dos mercados agrícolas prevista no n.º 1 do artigo 40.º, bem como as demais disposições 

necessárias à prossecução dos objetivos da política comum da agricultura e pescas.» 

 
 

 

IV.  Jurisprudência relativa à escolha da base jurídica 

 

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «a escolha da base jurídica de um ato 

[da União] deve fundar-se em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização jurisdicional, 

entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato em causa.»1 A 

referência genérica ao TFUE é, por conseguinte, insuficiente, uma vez que torna a base 

jurídica indeterminada, impedindo o Tribunal de poder apreciar a sua adequação. Assim, uma 

referência ao Tratado no seu conjunto, como se verifica na atual redação, não respeita a 

condição fundamental estabelecida pelo Tribunal nesta matéria. 

 

 

Um dos princípios essenciais da União Europeia é que os seus poderes decorrem do Tratado e 

que não pode agir na ausência destes poderes, como é confirmado pelo Tribunal de Justiça: 
«[...]  as regras relativas à formação da vontade das instituições da União estão estabelecidas 

nos Tratados e não estão à disposição dos Estados-Membros nem das próprias instituições. [...] 

Assim, reconhecer a uma instituição a possibilidade de estabelecer bases jurídicas derivadas que 

permitam a adoção de atos legislativos ou de medidas de execução, quer no sentido de reforçar 

quer no de simplificar as modalidades de adoção de um ato, equivaleria a atribuir-lhe um poder 

legislativo que excede o que está previsto nos Tratados.»2 O recurso a diretivas setoriais como 

base jurídica não respeita, por conseguinte, a jurisprudência do Tribunal de Justiça, e todo o ato 

                                                                                                                                                         
2002/55/CE do Conselho relativa à comercialização de sementes de produtos hortícolas; Diretiva 

2002/57/CE do Conselho relativa à comercialização de sementes de plantas oleaginosas e de 

fibras.  
 
1 [nota de rodapé] 
2 Acórdão em Parlamento Europeu contra Conselho, processos apensos C-14/15 e C-116/15, 

ECLI:EU:C:2016:715, n.º 47. Sobre este princípio, ver também Parlamento contra Conselho, 

processo C-363/14, ECLI:EU:C:2015:579, n.º 43; Parlamento contra Conselho, processo C-540/13, 

ECLI:EU:C:2015:224, n.º 32; Parlamento Europeu contra Conselho, processos apensos C-317/13 e 

C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223, n.º 42; Parlamento contra Conselho, processo C-133/06, 

ECLI:EU:C:2008:257, n.os 54 a 56. 



 

RR\1158903PT.docx 23/25 PE622.249v01-00 

 PT 

adotado com esta base seria inválido. A base jurídica proposta configura, portanto, uma base 

jurídica secundária ilegal. 

 

 

V. Conteúdo e objetivo da proposta  

 

A proposta diz respeito à importação de sementes. Adita o Brasil e a Moldávia à lista em 

vigor de países terceiros que beneficiam de equivalência da União relativamente a 

determinadas espécies de sementes. Alargando a perspetiva de importações de sementes de 

boa qualidade. Neste sentido, a proposta prossegue o objetivo de aumentar a produtividade 

agrícola e um desenvolvimento racional da produção agrícola. Prossegue também o objetivo 

de garantir a segurança dos abastecimentos. Estes são objetivos da Política Agrícola Comum, 

definidos no artigo 39.º, n.º 1, alíneas a) a c) do TFUE.  

 

VI. Análise e determinação da base jurídica adequada 

 

Tal como acima referido, só o Tratado pode servir de base para a adoção de um ato como o 

proposto pela Comissão. O direito derivado invocado pela Comissão é, portanto, irrelevante, 

na medida em que não pode fazer parte da base jurídica da proposta.  

 

Além disso, uma simples referência genérica ao TFUE não é suficiente, mas os colegisladores 

devem alterar a proposta, estabelecendo a disposição que, tendo em conta o objetivo e o 

conteúdo da proposta, deve constituir a base jurídica para tal. Dado que o conteúdo e objetivo 

é, conforme acima referido, aplicar a Política Agrícola Comum no que se refere aos aspetos 

definidos na proposta, a base jurídica apropriada para esta proposta é o artigo 43.º, n.º 2, do 

TFUE.  

 

VII. Conclusão e recomendação 

 

Tendo em conta o que precede, a base jurídica da proposta não respeita as condições 

fundamentais definidas pelo Tribunal de Justiça, na medida em que é indeterminada quanto à 

sua referência às disposições do Tratado e, no restante, consiste em disposições de direito 

derivado.  
 

Assim, na sua reunião de 20 de junho de 2018, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, 

por unanimidade1, recomendar à Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural que 

adote o artigo 43.º, n.º 2, do TFUE como base jurídica da proposta.  

 

 

                                                 
1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie 

Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-presidente), Axel Voss (relator de parecer), Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 

Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, 

António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Evelyn Regner, József Szájer, Francis Zammit Dimech, 

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

Pavel Svoboda 
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