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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

13.7.2011

Exmo. Sr. Paolo De Castro 
Presidente da
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
BRUXELAS

Objecto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece medidas específicas no domínio da 
agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União [COM(2010)0498]

Senhor Presidente,

Por carta de 8 de Junho de 2011, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto artigo 37.º do Regimento, que esta analisasse o aditamento de uma base 
jurídica à supracitada proposta de regulamento.

As bases jurídicas propostas pela Comissão são o primeiro parágrafo do artigo 42.º, bem 
como o artigo 43.º, n.º2, Título III, do TFUE sobre a “ Agricultura e as Pescas”, Parte III, 
intitulada “As Políticas e Acções Internas da União”. 

A nova base jurídica proposta é o artigo 349.º do TFUE, Parte VII do TFUE, "Disposições 
gerais e finais", que estabelece o procedimento de adopção de medidas específicas destinadas, 
em particular, a estabelecer as condições de aplicação dos Tratados às regiões ultraperiféricas 
da União.
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I - Antecedentes

Com a proposta em mãos, a Comissão iniciou o procedimento para uma reformulação do 
Regulamento (CE) 247/2006, de 30 de Janeiro de 2006, que estabelece medidas específicas no 
domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas da União Europeia1, a bem da clareza, e 
de forma a torná-lo consentâneo com o Tratado de Lisboa, designadamente em matéria de 
actos delegados e de execução, nos termos dos artigos 290.º e 291.º do TFUE.

As bases jurídicas do Regulamento (CE) n.º 247/2006 foram os artigos 36.º, 37.º e 299.º, n.º 2, 
do TCE, que correspondem, respectivamente, aos artigos 42.º, 43.º e 349.º do TFUE. 

O Regulamento (CE) n.º 247/2006 é acompanhado de um Regulamento da Comissão2, 
adoptado com base no artigo 25. º do acto de base, contendo regras sobre a sua aplicação, e 
que foi alterado por três vezes, a última das quais em 2009.

Nos seus respectivos pareceres sobre a proposta, a Comissão do Desenvolvimento Regional e 
o Comité Económico e Social Europeu recomendaram o aditamento do Artigo 349.° TFUE à 
base jurídica.

II - Artigos pertinentes do TFUE 

Na proposta da Comissão, são apresentados como base jurídica os seguintes artigos (o 
sublinhado indica as disposições operacionais):

Artigo 39.º
1. A política agrícola comum tem como objectivos:
(a) Incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, 
assegurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização óptima 
dos factores de produção, designadamente da mão-de-obra;
(b) Assegurar, deste modo, um nível de vida equitativo à população agrícola, 
designadamente pelo aumento do rendimento individual dos que trabalham na 
agricultura;
(c) estabilizar os mercados;
(d) Garantir a segurança dos abastecimentos;
(e) Assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores.
2. Na elaboração da política agrícola comum e dos métodos especiais que ela possa 
implicar, tomar-se-á em consideração:

                                               
1 JO L 42 de 14.2.2006, p. 1.
2 Regulamento (CE) n.º 793/2006 da Comissão, de 12 de Abril de 2006, que estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 247/2006 do Conselho que estabelece medidas específicas no domínio agrícola a favor das 
regiões ultraperiféricas da União Europeia (JO L 145, 31.5.2006, p. 1).
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(a) A natureza particular da actividade agrícola decorrente da estrutura social da 
agricultura e das disparidades estruturais e naturais entre as diversas regiões 
agrícolas;
(b) A necessidade de efectuar gradualmente as adaptações adequadas;
(c) O facto de a agricultura constituir, nos Estados-Membros, um sector intimamente 
ligado ao conjunto da economia.

Artigo 40.º
1. A fim de atingir os objectivos definidos no artigo 39.o, é criada uma organização 
comum dos mercados agrícolas.
Segundo os produtos, esta organização assumirá uma das formas seguintes:
(a) Regras comuns em matéria de concorrência;
(b) Uma coordenação obrigatória das diversas organizações nacionais de mercado;
(c) Uma organização europeia de mercado.
2. A organização comum, sob uma das formas previstas no n.º 1, pode abranger todas 
as medidas necessárias para atingir os objectivos definidos no artigo 39.o, 
designadamente: regulamentações dos preços; subvenções tanto à produção como à 
comercialização dos diversos produtos; medidas de armazenamento e de reporte; e 
mecanismos comuns de estabilização das importações ou das exportações.
A organização comum deve limitar-se a prosseguir os objectivos definidos no 
artigo 39.o e deve excluir toda e qualquer discriminação entre produtores ou 
consumidores da União.
Uma eventual política comum de preços deve assentar em critérios comuns e em 
métodos de cálculo uniformes.

Artigo 42.º
As disposições do capítulo relativo às regras de concorrência só são aplicáveis à 
produção e ao comércio dos produtos agrícolas, na medida em que tal seja 
determinado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, no âmbito do disposto no 
n.º 2 do artigo 43.o e em conformidade com o processo aí previsto, tendo em conta os 
objectivos definidos no artigo 39.o.
O Conselho, sob proposta da Comissão, pode autorizar a concessão de auxílios:
(a) Para a protecção de explorações em situação desfavorável devido a condições 
estruturais ou naturais;
(b) No âmbito de programas de desenvolvimento económico.

Artigo 43.º
1. A Comissão apresenta propostas relativas à elaboração e execução da política 
agrícola comum, incluindo a substituição das organizações nacionais por uma das 
formas de organização comum previstas no n.º 1 do artigo 40.o e a execução das 
medidas especificadas no presente título.
Tais propostas devem ter em conta a interdependência das questões agrícolas 
mencionadas no presente título.
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2. 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 40º, bem como 
as demais disposições necessárias à prossecução.
3. O Conselho, sob proposta da Comissão, adopta as medidas relativas à fixação dos 
preços, dos direitos niveladores, dos auxílios e das limitações quantitativas, bem como 
à fixação e à repartição das possibilidades de pesca.
4. As organizações nacionais de mercado podem ser substituídas, nas condições 
previstas no n.º 2, pela organização comum prevista no n.º 1 do artigo 40.o:
(a) Se a organização comum oferecer aos Estados-Membros, que sejam contrários a 
esta medida e que disponham eles próprios de uma organização nacional para a 
produção em causa, garantias equivalentes quanto ao emprego e ao nível de vida dos 
produtores interessados, tomando em consideração o ritmo das adaptações possíveis 
e das especializações necessárias; e
(b) Se essa organização assegurar às trocas comerciais na União condições análogas 
às que existem num mercado nacional.
5. Se for criada uma organização comum para certas matérias-primas, sem que exista 
ainda uma organização comum para os correspondentes produtos transformados, 
essas matérias-primas, quando utilizadas em produtos transformados destinados à 
exportação para países terceiros, podem ser importadas do exterior da União.

Propõe-se que o artigo seguinte seja aditado à base jurídica:

Artigo 349.º
Tendo em conta a situação social e económica estrutural da Guadalupe, da Guiana 
Francesa, da Martinica, da Reunião, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, dos 
Açores, da Madeira e das ilhas Canárias, agravada pelo grande afastamento, pela 
insularidade, pela pequena superfície, pelo relevo e clima difíceis e pela sua 
dependência económica em relação a um pequeno número de produtos, factores estes 
cuja persistência e conjugação prejudicam gravemente o seu desenvolvimento, o 
Conselho, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu, 
adoptará medidas específicas destinadas, em especial, a estabelecer as condições de 
aplicação dos Tratados a essas regiões, incluindo as políticas comuns. Quando as 
medidas específicas em questão sejam adoptadas pelo Conselho de acordo com um 
processo legislativo especial, o Conselho delibera igualmente sob proposta da 
Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu.
As medidas a que se refere o primeiro parágrafo incidem designadamente sobre as 
políticas aduaneira e comercial, a política fiscal, as zonas francas, as políticas nos 
domínios da agricultura e das pescas, as condições de aprovisionamento em 
matérias-primas e bens de consumo de primeira necessidade, os auxílios estatais e as 
condições de acesso aos fundos estruturais e aos programas horizontais da União.
O Conselho adoptará as medidas a que se refere o primeiro parágrafo tendo em conta 
as características e os condicionalismos especiais das regiões ultraperiféricas, sem 
pôr em causa a integridade e a coerência do ordenamento jurídico da União, 
incluindo o mercado interno e as políticas comuns.
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III - As bases jurídicas propostas

O primeiro parágrafo do artigo 42.º do TFUE prevê que o Parlamento e o Conselho 
determinem, no âmbito do disposto no n.º 2 do artigo 43.º do TFUE, em que medida é que as 
regras de concorrência são aplicáveis à produção e ao comércio de produtos agrícolas. Ao 
fazê-lo, as referidas instituições são obrigadas a ter em conta os objectivos da política agrícola 
comum definidos no artigo 39.º.

O n.º 2 do artigo 43.º do TFUE prevê a base jurídica geral para a política agrícola comum, de 
acordo com a qual o Parlamento e o Conselho estabelecem a organização comum dos 
mercados agrícolas prevista no artigo 40.º, através do processo legislativo ordinário.

O artigo 349.º do TFUE prevê uma base jurídica relativa às condições de aplicação dos 
Tratados às regiões ultraperiféricas, incluindo as políticas comuns, de acordo com as quais, o 
Conselho, sob proposta da Comissão e após consulta do Parlamento Europeu, adopta medidas 
especiais para essas regiões. De acordo com este artigo, só o Conselho adopta medidas, sendo 
o Parlamento meramente consultado. Contudo, cumpre notar que, por força do n.º 3 do artigo 
16.º TUE, o Conselho delibera por maioria qualificada, dado que o artigo 349.º TFUE não 
dispõe em contrário.

IV - Jurisprudência sobre a base jurídica

É jurisprudência assente do Tribunal de Justiça que “a escolha da base jurídica de um acto 
comunitário deve assentar em elementos objectivos susceptíveis de fiscalização jurisdicional, 
entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do acto”1. A escolha de 
uma base jurídica incorrecta pode, por conseguinte, justificar a anulação do acto em causa.

Tratando-se de uma medida que prossegue, simultaneamente, vários objectivos, ou que tem 
várias componentes intrinsecamente ligadas sem que uma dessas componentes seja acessória 
em relação à outra, p Tribunal decidiu que, nos casos em que são aplicáveis diferentes bases 
jurídicas do Tratado, essa medida tem de ser fundada nas várias bases jurídicas 
correspondentes.2

V. Objectivo e conteúdo do regulamento proposto

Na exposição de motivos da proposta, a Comissão especifica que seu principal objectivo é 
alinhar o Regulamento (CE) n. º 247/2006 com o TFUE.

No que se refere aos actos delegados, a proposta reserva ao legislador o poder de adoptar os 
                                               
1 Processo C-45/86, Comissão c. Conselho (Preferências pautais generalizadas) Colectânea 1987 1439, n.° 5; 
Processo C-440/05, Comissão c. Conselho, Colectânea 2007 9097; Processo C-411/06, Comissão c. Parlamento 
e Conselho   (8 de Setembro de 2009 (JO C 267 de 7.11.2009, p.8).
2  Processo C-155/07, Comissão c. Conselho, Colectânea 2008 I-8103, n.º 36;
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elementos essenciais de um regime específico para certos produtos agrícolas das regiões 
ultraperiféricas, para compensar a ultraperifericidade (Programas de Opções Específicas ao 
Afastamento e à Insularidade ou “POSEI"). As orientações gerais deste regime e os princípios 
gerais que lhe servem de base são determinados pelo legislador. Em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o legislador confia à 
Comissão a tarefa de completar ou alterar certos elementos não essenciais. Um acto delegado 
da Comissão pode, assim, definir os elementos complementares necessários ao bom 
funcionamento do regime definido pelo legislador. Segundo a proposta, a Comissão poder, 
deste modo, adoptar, por meio de um acto delegado, as condições e as medidas no âmbito dos 
programas POSEI.

Em conformidade com o artigo 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
os Estados-Membros são responsáveis pela execução do regime definido pelo legislador. Para 
a Comissão, afigura-se, contudo, necessário assegurar uma aplicação uniforme do regime 
POSEI nos Estados-Membros, a fim de evitar distorções da concorrência e discriminações 
entre os operadores. Nos termos da proposta, o legislador concede, portanto, à Comissão o 
poder de implementar, nos termos do n.º 2 do artigo 291.º do Tratado, certos aspectos dos 
programas.

Os cinco primeiros considerandos da proposta têm a seguinte redacção (sublinhado nosso):

(1) Foram estatuídas pelo Regulamento (CE) n.º 247/2006 do Conselho, 
de 30 de Janeiro de 2006, que estabelece medidas específicas no 
domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas da União 
Europeia, medidas específicas no domínio da agricultura para 
compensar a situação excepcional das regiões ultraperiféricas da 
União referidas no artigo 349.º do Tratado1. Estas medidas são 
concretizadas por meio de programas de apoio para cada região, que 
constituem uma ferramenta essencial para o abastecimento dessas 
regiões em produtos agrícolas. Atenta a necessidade de novas
alterações e na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, 
é necessário revogar o Regulamento (CE) n.º 247/2006 e substituí-lo 
por um novo texto.

(2) É conveniente precisar os objectivos fundamentais para cuja 
realização contribui o regime a favor das regiões ultraperiféricas da 
União.

(3) É conveniente precisar o conteúdo dos programas de opções 
específicas ao afastamento e à insularidade (a seguir designados por 
"programas POSEI"), que, em conformidade com o princípio de 
subsidiariedade, devem ser estabelecidos pelos Estados-Membros em 
causa ao nível geográfico mais adequado e apresentados pelos 
Estados-Membros à Comissão para aprovação.

(4) A fim de melhor realizar os objectivos do regime a favor das regiões 
ultraperiféricas da União, os programas POSEI devem incluir 

                                               
1 JO L 42 de 14.2.2006, p. 1.
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medidas que garantam o abastecimento em produtos agrícolas, assim 
como a preservação e desenvolvimento das produções agrícolas 
locais. Importa aproximar o nível da programação das regiões em 
causa e sistematizar a abordagem de parceria entre a Comissão e os 
Estados-Membros.

(5) Em aplicação do princípio de subsidiariedade e num espírito de 
flexibilidade, que estão na base da abordagem de programação 
adoptada para o regime a favor das regiões ultraperiféricas, as 
autoridades designadas pelo Estado-Membro podem propor 
alterações do programa para adaptá-lo à realidade das regiões 
ultraperiféricas. No mesmo espírito, o procedimento de alteração dos 
programas deve ser adaptado ao nível de pertinência de cada tipo de 
alteração.

Nos termos do artigo 2.º da proposta, com o título "Objectivos", o acto visa os dois seguintes 
objectivos (sublinhado nosso):

a) garantir o abastecimento das regiões ultraperiféricas em produtos
essenciais ao consumo humano ou à transformação ou como factores 
de produção agrícola, minorando os custos adicionais decorrentes da 
ultraperifericidade;
b) preservar e desenvolver a actividade agrícola das regiões 
ultraperiféricas, incluindo a produção, a transformação e a 
comercialização dos produtos locais.

Para além da inclusão de disposições sobre actos delegados e de execução, a proposta também 
conta com algumas pequenas alterações de actualização, para ter em conta as mudanças na 
legislação da União e a aplicação prática do Regulamento de 2006.

O projecto de relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural conta com 
74 alterações ao texto proposto pela Comissão, a primeira dos quais visa introduzir o artigo 
349.º do TFUE como base jurídica adicional. A alteração 19 especifica que este artigo  deve 
ser tido em conta “posto que este reconhece a necessidade de aplicar um quadro diferenciado 
nas regiões ultraperiféricas a fim de permitir o seu desenvolvimento e a sua integração em 
condições de igualdade com o restante território da União mediante a aplicação de 
programas específicos adaptados à sua situação particular” . As restantes alterações do 
projecto de relatório referem-se, essencialmente, às disposições técnicas relativas aos actos 
delegados e de execução.

VI - Determinação da base jurídica adequada

Tendo em conta que o Regulamento (CE) n.º 247/2006, que está a ser reformulado pela 
proposta, se baseava, em parte, no artigo do TCE predecessor do artigo 349.º do TFUE, e que 
o objectivo e o conteúdo da proposta dizem directamente respeito ao âmbito de aplicação e ao 
conteúdo de medidas específicas para as regiões ultraperiféricas, bem como à respectiva 
execução, o artigo 349.º do TFUE deve claramente ser incluído na base jurídica.
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Embora o artigo 349.º do TFUE, ao contrário do artigo 43.°, n.º 2, do TFUE, não preconize a 
aplicação do processo legislativo ordinário, prevê que o Conselho delibere por maioria 
qualificada. Consequentemente, estes artigos não são incompatíveis do ponto de vista 
processual.

VII - Conclusão e recomendação

À luz da análise que precede, o artigo 349.º do TFUE deve ser aditado ao primeiro parágrafo 
do artigo 42.º e ao artigo 43.º, n.º 2, do TFUE, para constituir a base jurídica da proposta de 
regulamento.

Na sua reunião de 11 de Julho de 2011, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu por 21 
votos a favor, sem abstenções1, recomendar o seguinte: a proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece medidas específicas no domínio da 
agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União (COM(2010)0498 deve ter por base o 
primeiro parágrafo do artigo 42.º, o artigo 43.º, n.º 2,  do TFUE, bem como o artigo 349.º do 
TFUE. 

Com os melhores cumprimentos,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1Encontravam-se presentes na votação final: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Luigi Berlinguer 
(Vice-Presidente), Raffaele Baldassarre (Vice-Presidente), Evelyn Regner (Vice-Presidente), Sebastian Valentin 
Bodu (Vice-Presidente), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


