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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

12.7.2012

Exm.º Senhor
Deputado Paolo De Castro
Presidente da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Senhor Presidente,

Por carta de 7 de junho de 2012, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no artigo 37.º do Regimento, que esta emitisse um parecer sobre a 
pertinência de substituir, na proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 
Rural (COM(2011)0627), a base jurídica proposta pela Comissão, a saber os "artigos 42.º e 
43.º do TFUE", pelos "artigos 42.º e 43.º, n.º 2, do TFUE".

Contexto

I. A proposta

A proposta faz parte do quadro legislativo da Política Agrícola Comum para o período 
2014-2020. Destina-se a substituir o Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Conselho, de 20 de 
setembro de 2005, relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural1 e baseia-se na proposta apresentada pela Comissão em 6 outubro 
2011, que estabelece regras comuns para todos os fundos abrangidos por um quadro 
                                               
1 JO L 277 de 21.10.2005, p. 1.
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estratégico comum1. O novo FEADER foi concebido para ser integrado no novo quadro 
estratégico comum, que também é aplicável ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 
ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao Fundo Europeu para os Assuntos 
Marítimos e as Pescas, tendo em vista a realização dos objetivos da Estratégia Europa 2020 
(crescimento sustentável, inteligente e inclusivo).

A proposta assenta na ideia de base retirada do conceito atual de desenvolvimento rural que 
prevê que sejam os Estados-Membros (ou as regiões) a definir e a cofinanciar os regimes 
plurianuais. Em vez dos antigos três eixos ligados a aspetos económicos, ambientais e sociais 
com requisitos mínimos de despesa para cada eixo, o novo período de programação terá seis 
prioridades: fomentar a transferência de conhecimentos e a inovação; reforçar a 
competitividade; promover a organização de cadeias alimentares e a gestão de riscos; 
restaurar, preservar e melhorar os ecossistemas; promover a utilização eficaz dos recursos e a 
transição para uma economia de baixo teor de carbono; promover a inclusão social, a redução 
da pobreza e o desenvolvimento económico nas zonas rurais. Os Estados-Membros continuam 
a ter a obrigação de utilizar 25% do orçamento de que dispõem para o desenvolvimento rural 
em questões relacionadas com a gestão das terras e a luta contra as alterações climáticas. A 
fim de cumprirem as metas quantificadas fixadas em relação a estas prioridades (e tendo em 
conta as suas necessidades específicas), os Estados-Membros/regiões devem definir 
combinações de medidas retiradas de um catálogo simplificado. O regulamento proposto 
inclui regras relativas à elaboração, aprovação e revisão dos programas, inspiradas, em larga 
medida, nas atuais regras, e prevê a possibilidade de serem criados subprogramas (por 
exemplo, para jovens agricultores, pequenas explorações agrícolas, zonas de montanha, 
cadeias de abastecimento curtas) que beneficiam de intensidades de auxílio mais elevadas. A 
proposta reforça ainda mais a atual medida relativa à cooperação e contém um conjunto de 
ferramentas para a gestão de riscos, nomeadamente o apoio a fundos mutualistas e um novo 
instrumento de estabilização dos rendimentos.

II. As bases jurídicas em questão

1. Base jurídica da proposta

A proposta baseia-se nos artigos 42.º e 43.º do TFUE, que têm a seguinte redação:

"Artigo 42.º do TFUE

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 objetivos definidos no artigo 39.º.

                                               
1  Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições comuns relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e as Pescas, 
abrangidos pelo Quadro Estratégico Comum, e que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1083/2006, apresentada pela Comissão em 6 de outubro de 2011 (COM(2011) 615).
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O Conselho, sob proposta da Comissão, pode autorizar a concessão de auxílios:

a) Para a proteção de explorações em situação desfavorável devido a condições estruturais ou 
naturais;

b) No âmbito de programas de desenvolvimento económico.

Artigo 43.º do TFUE

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.

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 40.º, bem como as demais disposições 
necessárias à prossecução dos objetivos da política comum da agricultura e pescas.

3. O Conselho, sob proposta da Comissão, adota 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 1, 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."

2. Proposta de alteração da base jurídica

Por carta de 7 de junho de 2012, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos que esta 
analisasse a pertinência de substituir a base jurídica proposta, a saber os "artigos 42.º e 43.º do 
TFUE", pelos "artigos 42.º e 43.º, n.º 2, do TFUE", dado que o relator da Comissão AGRI,
Luís Manuel Capoulas Santos, apresentou uma alteração nesse sentido no seu projeto de 
relatório. V. Ex.ª especifica ainda que considera esta alteração uma correção e não uma 
modificação da base jurídica. 
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III. Análise 

Da jurisprudência do Tribunal emergem certos princípios no que respeita à escolha da base 
jurídica. Em primeiro lugar, atendendo às consequências da base jurídica em termos de 
competência material e de processo, a escolha da base jurídica correta reveste-se de uma 
importância de natureza constitucional1. Em segundo lugar, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, 
do TUE, cada instituição atua dentro dos limites das atribuições que lhes são conferidas pelos 
Tratados2. Em terceiro lugar, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a 
"escolha da base jurídica de um ato comunitário deve fundar-se em elementos objetivos 
suscetíveis de fiscalização jurisdicional, entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade 
e o conteúdo do ato"3.

O artigo 42.º do TFUE diz respeito à aplicação das regras de concorrência e à autorização 
para a concessão de auxílios estatais.

O artigo 43.º, n.º 2, do TFUE oferece a base jurídica geral para a política agrícola comum, de 
acordo com a qual o Parlamento e o Conselho devem estabelecer a organização comum dos 
mercados agrícolas, prevista no artigo 40.º, através do processo legislativo ordinário. Os 
restantes números do artigo 43.º não parecem ser pertinentes no caso vertente (n.º 1: 
apresentação de propostas pela Comissão; n.º 3: adoção de medidas pelo Conselho; n.º 4: 
condições para a substituição das organizações nacionais de mercado; n.º 5: organização 
comum para certas matérias-primas), pelo que não é necessário aditá-los à base jurídica.

O artigo 42.º e o artigo 43.º, n.º 2, do TFUE constituem, por conseguinte, a base jurídica 
adequada para o regulamento em questão. 

A comissão procedeu à análise da questão supramencionada na sua reunião de 10 de julho de 
2012. Assim sendo, nesta reunião, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 
unanimidade4, recomendar que a base jurídica para o regulamento do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural seja o artigo 42.º e o artigo 43.º, n.º 2.

                                               
1 Parecer 2/00, Protocolo de Cartagena [2001], Colet. I-9713, n.º 5; Processo C-370/07 Comissão v. Conselho
[2009], Colet. I-8917, n.ºs 46-49; Parecer 1/08, Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços [2009], Colet. 
I-11129, n.º 110.
2 Processo C-403/05, Parlamento v. Comissão [2007], Colet. I-9045, n.º 49, e jurisprudência aí referida.
3 Ver o mais recente Processo C-411/06, Comissão v. Parlamento e Conselho [2009], Colet. I-7585.
4 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner 
(vice-presidente), Françoise Castex (vice-presidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-presidente), Axel Voss 
(relator), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes Pascual, 
Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström e Tadeusz Zwiefka.
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Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Klaus-Heiner Lehne


