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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à política comum das pescas (COM(2011)0425 
– C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Senhor Presidente

Por carta de 3 de julho de 2012, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto artigo 37.º do Regimento, que esta analisasse o possível aditamento de 
uma base jurídica à supracitada proposta de regulamento.

A base jurídica proposta pela Comissão é o artigo 43.º , n.º 2 TFUE, inserido no Título III 
sobre “A Agricultura e as Pescas” da Parte III do TFUE, intitulada”As Políticas e Ações 
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 adoção de medidas específicas destinadas, 
em particular, a estabelecer as condições de aplicação dos Tratados às regiões ultraperiféricas 
da União.

Na sua carta pergunta-se especificamente se o artigo 43.º, n.º 2 TFUE constitui a única base 
jurídica adequada para esta proposta específica, e se os artigos 43.º, n.º 2 e 349.º TFUE 
poderão ser adotados como base jurídica conjunta para determinada proposta legislativa, uma 
vez que preveem a aplicação de diferentes processos legislativos.
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I - Antecedentes

O Livro Verde sobre a reforma da Política Comum das Pescas (PCP)1, concluiu que o 
objetivo de garantir uma pesca sustentável em todas as suas dimensões (ambiental, económica 
e social) não fora alcançado e identificou uma série de deficiências estruturais da atual PCP. 
A Comissão concluiu portanto que a PCP necessitava de uma reforma fundamental e, através 
da atual proposta, sugere a revogação do atual Regulamento do Conselho2 e a sua substituição 
por uma nova PCP adotada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho.

A presente proposta tem por Objetivo garantir que as atividades de pesca e de aquicultura 
proporcionem condições ambientais sustentáveis a longo prazo e contribuam para a segurança 
dos abastecimentos de produtos alimentares. A PCP tem por Objetivo a exploração dos 
recursos biológicos marinhos vivos de forma a manter ou restabelecer os recursos haliêuticos 
em níveis de abundância suscetíveis de produzir o rendimento máximo sustentável, e a 
implementação da abordagem de precaução e ecossistémica à gestão das pescas.  

A Comissão declarou também que, em conjunção com a proposta, irá ainda adotar uma 
Comunicação de grande alcance sobre a futura PCP, uma proposta de regulamento sobre 
organização comum dos mercados das pescas e dos produtos da aquicultura, uma 
Comunicação sobre a dimensão externa da PCP, e um relatório sobre partes específicas do 
supracitado regulamento do Conselho.

II - Artigos pertinentes do TFUE 

Na proposta da Comissão, é apresentado como base jurídica o seguinte artigo (o sublinhado 
indica as disposições operacionais):

Artigo 43
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.

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.

                                               
1 COM (2009)0163.
2 Regulamento (CE) n.º 2371/2002 do Conselho, de 20 de dezembro de 2002, relativo à conservação e à 
exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da política comum das pescas (JO L 358 de 
31.12.2002, p. 59).



AL\913202PT.doc 3/10 PE496.430v01-00

PT

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 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
Tendo em conta a situação social e económica estrutural da Guadalupe, da Guiana 
Francesa, da Martinica, da Reunião, de São Bartolomeu, de São Martinho, 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, fatores estes cuja persistência e conjugação prejudicam 
gravemente o seu desenvolvimento, o Conselho, sob proposta da Comissão e após consulta 
ao Parlamento Europeu, adotará 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 adotadas 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 adotará 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.

III - A base jurídica proposta

O artigo 43.º, n.º 2 TFUE fornece a base jurídica geral para a Política Comum das Pescas, 
segundo a qual o Parlamento e o Conselho devem tomar as disposições necessárias para a 
prossecução dos seus objetivos nos termos do processo legislativo ordinário.
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O artigo 349.º do TFUE prevê uma base jurídica relativa às condições de aplicação dos 
Tratados às regiões ultraperiféricas, incluindo políticas comuns, de acordo com as quais, o 
Conselho, sob proposta da Comissão e após consulta do Parlamento Europeu, adota medidas 
especiais para essas regiões. De acordo com este artigo, só o Conselho adota 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

De acordo com a jurisprudência firme do Tribunal de Justiça, “a escolha da base jurídica de 
um ato comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de controlo 
jurisdicional, entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato”1. A 
escolha de uma base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em 
causa.

No caso vertente, há por conseguinte que estabelecer se a proposta:
1. prossegue um objetivo duplo ou tem uma componente dupla, sendo uma delas 

identificável como principal ou predominante, sendo a outra meramente acessória, ou
2. prossegue simultaneamente um certo número de objetivos ou tem diversas componentes 

que se encontram indissociavelmente ligadas, sem que uma seja secundária e indireta em 
relação à outra.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no primeiro caso o ato deverá basear-
se numa base jurídica única, designadamente aquela que for exigida pelo objetivo ou 
componente principal ou predominante, e no segundo caso o ato terá que se fundamentar nas 
diversas bases jurídicas correspondentes.2

O recurso a uma base jurídica dupla não deve no entanto ser excluído à partida com o 
fundamento de que os procedimentos aplicáveis a cada base jurídica seriam incompatíveis. A 
utilização de uma base jurídica dupla foi considerada válida, quando não levar a uma 
diminuição dos direitos do Parlamento Europeu. No caso vertente, o artigo 43.º, n.º 2 TFUE 
prevê o processo legislativo ordinário, enquanto o artigo 349.º TFUE prevê apenas a consulta 
do Parlamento. O Tribunal defendeu que, nestes casos, o processo legislativo ordinário 
prevalece, uma vez que implica uma maior participação do Parlamento3.

V. Objetivo e conteúdo do regulamento proposto

A presente proposta tem por objetivo garantir que as atividades de pesca e de aquicultura 
proporcionem condições ambientais sustentáveis a longo prazo e contribuam para a segurança 
dos abastecimentos de produtos alimentares4.
                                               
1 Processo C-45/86, Comissão v. Conselho (Generalised Tariff Preferences)  Col. 1987,1439, ponto 5; Processo 
C-440/05 Comissão v. Conselho, Colectânea 2007 I-9097; Processo C-411/06 Comissão v. Parlamento e 
Conselho (8 de setembro de 2009) (JO C 267 de 07.11.2009, p.8).
2 Ver o supracitado Processo C-411/06, nºs. 46-47.
3 Processo C-155/07, Parlamento Europeu v. Conselho, Colectânea 2008 I-8103, n.ºs 75-79.
4 Ver COM (2011) 0425, p. 2.
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Os principais objetivos específicos da proposta são apresentados na exposição de motivos 
como uma resposta à necessidade de precisar os objetivos da PCP: reforçar a coerência entre 
as iniciativas estratégicas do âmbito da PCP; preservar melhor os recursos biológicos 
marinhos, em especial no quadro dos planos plurianuais de gestão das pescas, e pôr termo às 
devoluções; contribuir para as estratégias ligadas ao ecossistema e ao ambiente no âmbito da 
PCP; prever a regionalização das medidas com base numa abordagem por bacia marítima no 
âmbito do pilar «Conservação»; reforçar a recolha de dados e pareceres científicos que 
constituem a base de conhecimentos da política de conservação; integrar plenamente a 
política externa na PCP; promover o desenvolvimento da aquicultura; reformar a política 
comum de mercado da PCP; proporcionar um quadro jurídico para a criação, até 2014, de um 
novo instrumento financeiro que apoie os objetivos da PCP e a agenda UE 2020; promover e 
racionalizar a participação das partes interessadas; incorporar na PCP o novo regime de 
controlo recentemente adotado.

O projeto de relatório da Comissão das Pescas desenvolve esta linha argumentando, na sua 
exposição de motivos, que a atual PCP falhou em larga medida, e demonstrou ser impossível 
resolver problemas de longa data (sobrepesca, sobrecapacidade, situação económica débil de 
muitas das empresas do setor das pescas, problemas sociais causados pelo declínio das pescas 
em numerosas regiões costeiras). Conclui que o novo regulamento de base deve criar um 
quadro ambicioso para inverter a persistente tendência negativa e permitir a sustentabilidade e 
o êxito do setor das pescas na Europa.

Entre as disposições da proposta, apenas o artigo 63.º, n.º 3 se refere explicitamente às regiões 
ultraperiféricas. Autoriza os Estados-Membros a restringirem a pesca a navios registados nos 
portos dos Açores, Madeira e Ilhas Canárias. Note-se contudo que os limites de capacidade de 
pesca a que os Estados-Membros ficariam sujeitos, ao abrigo do artigo 35.º da proposta, são 
definidos no Anexo II à proposta de regulamento, e não apenas os limites para 
Estados-Membros individuais nesse anexo incluem explicitamente as suas regiões 
ultraperiféricas, os limites para as regiões ultraperiféricas são também especificados. O artigo 
35.º, n.º 2 dá à Comissão poderes para por meio de atos delegados recalcular os limites da 
capacidade de pesca. Há que notar que o atual ato jurídico, o Regulamento (CE) n.º 
2371/2002, não incluiu rubricas específicas para as regiões ultraperiféricas.

O projeto de relatório da Comissão das Pescas contém 227 alterações ao texto proposto pela 
Comissão. Destas, apenas uma (Alteração 23 ao Considerando 54) menciona as regiões 
ultraperiféricas:

Alteração proposta pelo CR 23
Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração proposta pelo CR

(54) É conveniente conferir à Comissão o 
poder de, por meio de atos delegados, criar 
um novo conselho consultivo e alterar as 
zonas de competência dos já existentes, em 
especial atendendo às especificidades do 

(54) É conveniente conferir à Comissão o 
poder de, por meio de atos delegados, criar 
um novo conselho consultivo e alterar as 
zonas de competência dos já existentes, em 
especial atendendo às especificidades do 
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mar Negro. mar Negro e das regiões ultraperiféricas.

Este considerando refere-se aos Conselhos Consultivos que devem ser criados de acordo com 
os artigos 52.º a 54.º da proposta, cujo número e competências serão determinadas pela 
Comissão em atos delegados adotados segundo o procedimento definido no artigo 55.º da 
proposta.

Foram apresentadas mais 2322 alterações ao projeto de relatório. Um certo número dessas 
alterações têm a ver com as regiões ultraperiféricas, nomeadamente as alterações 228 e 1780 
que procuram introduzir o artigo 349.º TFUE como base jurídica, e um novo artigo 
estabelecendo um Conselho Consultivo para as regiões ultraperiféricas, distinto de outro 
Conselho Consultivo a criar para as águas internas.

Alteração proposta pelo CR 228
Alain Cadec
Projeto de resolução legislativa
Citação 3-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração proposta pelo CR

Tendo em conta o artigo 349.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

Alteração proposta pelo CR 1780
Alain Cadec
Proposta de regulamento
Parte 3 – artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração proposta pelo CR

Artigo 24-A
Consulta dos conselhos consultivos

1. É instituído, em conformidade com o 
artigo 53.º, um Conselho Consultivo para 
as regiões ultraperiféricas.
2. É instituído, em conformidade com o 
artigo 53.º, um Conselho Consultivo para 
a pesca interior.

As alterações 320 (que é idêntica à alteração 321) e 2036 referem-se também ao artigo 349.º 
TFUE e levantam a questão da situação específica das regiões ultraperiféricas.

Alteração proposta pelo CR 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
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Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração proposta pelo CR

(15-A) É necessário apoiar os setores com 
grande potencial de desenvolvimento em 
que as regiões ultraperiféricas possuem 
conhecimentos especializados e fortes 
vantagens comparativas, como é o caso da 
pesca e da aquicultura. A implementação 
de uma política comum das pescas 
regionalizada passa por um 
reconhecimento da especificidade do seu 
estatuto e pela aplicação dos artigos 349.º 
e 355.º, n.º 1, do TFUE.

Alteração proposta pelo CR 2036
Luís Paulo Alves
Proposta de regulamento
Parte 5 – artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração proposta pelo CR

1-A. Sem que se aumente o esforço de 
pesca, atendendo às suas características, 
as frotas das regiões ultraperiféricas, de 
acordo com o artigo 349.° do TFUE, 
podem manter os apoios específicos para 
a sua modernização, com o Objetivo de 
melhorar a segurança e as condições 
operacionais da sua atividade.

Note-se também que em 18 de abril de 2012 o Parlamento aprovou uma resolução sobre o 
papel da Política de Coesão nas regiões ultraperiféricas, que inclui o seguinte (sublinhado 
nosso) :

Lamenta que a proposta de reforma da política comum das pescas não tenha suficientemente 
em conta a situação e as realidades das RUP [regiões ultraperiféricas]; destaca a dimensão 
marítima das RUP e a importância da atividade das pescas no ordenamento do território e 
para o setor do emprego das populações locais, em virtude da Zona Económica Exclusiva 
daquelas regiões, cujo potencial se deverá traduzir em medidas concretas e coerentes para 
uma verdadeira economia marítima e ser devidamente tido em conta no programa da política 
marítima integrada europeia; recorda o interesse económico crescente suscitado pela enorme 
riqueza biogenética e mineral dos fundos marinhos das RUP e a importância de ter este 
aspeto em consideração no quadro da "nova estratégia europeia para as RUP", a fim de 
assegurar o desenvolvimento de uma economia do conhecimento com base no mar; defende, 
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neste contexto, que as RUP devem estar no cerne da política marítima da União, insistindo 
no seu papel em matéria de exploração sustentável do mar e das zonas costeiras, bem como 
em termos de governação marítima internacional, e que as RUP atlânticas têm por vocação 
integrar a estratégia atlântica em curso de elaboração1;

Além disso, o Senado francês, em resposta a isto, declarou o seguinte no contexto do 
procedimento de controlo da subsidiariedade nos termos do Protocolo n.º 2 do TFUE:

Considera, tal como o Parlamento Europeu, que o artigo 349.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, que permite a adoção de regras específicas às regiões 
ultraperiféricas a fim de ter em conta as suas desvantagens, é insuficientemente utilizado e 
solicita, por conseguinte, à Comissão Europeia que preveja nos regulamentos relativos à 
Política Comum das Pescas e ao Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e a Pesca, 
disposições específicas para as regiões ultraperiféricas.2

VI - Determinação da base jurídica adequada

A fim de determinar a base jurídica adequada no caso vertente há que considerar se o 
Objetivo principal ou predominante da proposta consiste em adotar as medidas necessárias 
para a prossecução dos objetivos da Política Comum das Pescas, ou se o Objetivo de adotar 
medidas específicas para as regiões ultraperiféricas no que respeita às pescas se encontra 
indissociavelmente ligado, sem ser secundário e indireto.

O Objetivo global da proposta da Comissão é assegurar atividades de pesca e de aquicultura 
que proporcionem condições ambientais sustentáveis a longo prazo e contribuam para a 
disponibilidade de alimentos, enquanto que o projeto de relatório da Comissão das Pescas 
sublinha que o regulamento proposto deverá estabelecer as bases para reverter as tendências 
persistentemente negativas dos problemas do setor das pescas e para o desenvolvimento de 
pescas sustentáveis com êxito na Europa.

Neste contexto, as atuais disposições da proposta que permitem medidas específicas às 
regiões ultraperiféricas, no artigo 6.º, n.º 3 sobre as embarcações de pesca registadas e no 
artigo 35.º sobre os limites de capacidade de pesca, são limitadas no seu âmbito e por 
conseguinte meramente acessórias ao Objetivo predominante de estabelecer as regras de base 
subjacentes à Política Comum das Pescas. 

Note-se contudo que esta análise poderá ter que ser revista caso algumas das supracitadas 
alterações que procuram introduzir medidas específicas para as regiões ultraperiféricas sejam 
adotadas, por exemplo aquelas que procuram estabelecer um Conselho Consultivo para as 
regiões ultraperiféricas, uma vez que tal poderia alterar o exercício de avaliação a que 
procedemos e fazer com que tais medidas já não fossem secundárias e indiretas relativamente 
à Política Comum das Pescas. Esta conclusão é ainda apoiada pela supracitada resolução do 
Parlamento sobre o papel da Política de Coesão nas regiões ultraperiféricas e pela 

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu de 18 de abril de 2012 sobre o papel da política de coesão nas regiões 
ultraperiféricas da União Europeia no contexto da UE 2020, P7_TA(2012)0125, nº. 17.
2 Resolução europeia de 3 de julho de 2012 tendo por objectivo que a União Europeia tenha em conta as 
realidades da pesca nas regiões ultraperiféricas francesas.
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contribuição - no âmbito do controlo da subsidiariedade - do Senado francês, ambas 
reclamando medidas específicas paras as regiões ultraperiféricas na proposta de regulamento.

Caso o processo legislativo subsequente e as eventuais negociações para um acordo em 
segunda leitura levem a novas alterações à proposta que introduzam disposições que 
permitam medidas específicas para as regiões ultraperiféricas, quer de forma imediata quer 
sob a forma de delegações de poder legislativo, a Comissão dos Assuntos Jurídicos deverá 
verificar mais uma vez a base jurídica a fim de determinar se essas disposições são meramente 
acessórias à Política Comum das Pescas, ou se antes dão origem a um Objetivo que não é 
secundário e indireto, exigindo assim um aditamento do artigo 349.º TFUE à base jurídica.

Quanto à segunda questão suscitada pela Comissão das Pescas há que notar que, embora o 
artigo 349.º TFUE, ao contrário do artigo 43.º, n.º 2 TFUE, não preveja 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 antecede, as questões postas pela Comissão das Pescas devem ser 
respondidas da seguinte forma:

1. O artigo 43.º, n.º 2 TFUE constitui a única base jurídica adequada para a proposta tal 
como esta se apresenta neste momento, mas caso a proposta seja alterada para incluir 
novas disposições que permitam medidas específicas para as regiões ultraperiféricas, 
haveria que considerar de novo se essas disposições dão origem a um Objetivo que não é 
meramente acessório à Política Comum das Pescas, exigindo assim o aditamento do artigo 
349.º TFUE.

2. Os artigos 43.º, n.º 2 e 349.º TFUE podem ser adotados como base jurídica conjunta 
embora prevejam a aplicação de processos legislativos diferentes.

Na sua reunião de 17 de setembro de 2012 a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu assim, 
por unanimidade1 apresentar a seguinte recomendação: o artigo 43º nº 2 TFUE constitui a 
única base jurídica adequada para a proposta na sua presente configuração.

                                               
1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Raffaele Baldassarre (Vice-Presidente), Edit Bauer 
(nos termos do n.° 2 do artigo 187), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (Vice-Presidente), Piotr Borys, 
Françoise Castex (Vice-Presidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (relatora), Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Vice-Presidente), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis ( 
nos termos do n.° 2 do artigo 187)
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Com os melhores cumprimentos,

Klaus-Heiner Lehne


