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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

10.3.2011

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(27/2011)

Assunto: Parecer fundamentado do Senado da República da Polónia sobre a proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma 
organização comum dos mercados do sector agrícola e disposições específicas 
relativamente a certos produtos deste sector (Regulamento "OCM única")
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(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 projecto de acto 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 projecto em questão não obedece ao princípio 
da subsidiariedade. 

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pelo respeito do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, a título informativo, um parecer fundamentado do Senado da República da 
Polónia sobre a proposta supra.
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ANEXO

P A R E C E R

do SENADO DA REPÚBLICA DA POLÓNIA

de 3 de Março de 2011

relativo à questão da não conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta 

de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma organização comum

dos mercados do sector agrícola e disposições específicas relativamente a certos produtos deste sector

(Regulamento "OCM única")

COM(2010) 799

O Senado, após apreciação da Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos 

produtos agrícolas ("Regulamento "OCM única"), COM(2010) 799), concluiu que a proposta em causa 

não respeita o princípio da subsidiariedade, definido pelo artigo 5.º n.º 3 do Tratado da União 

Europeia.

A proposta de regulamento não respeita o princípio da subsidiariedade devido às disposições a 

seguir enumeradas contidas na proposta. Por força destas disposições conferir-se-iam à Comissão 

Europeia (CE) poderes excessivos para adoptar actos delegados, o que deve ser considerado 

injustificado, tendo em conta o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia:

1) Artigo 4.º - as definições constantes do Regulamento que definem os produtos agrícolas 

abrangidos pelo Regulamento são um elemento relevante do Regulamento. A maneira como 

cada conceito é definido tem grande importância para funcionamento de um dado instrumento 

de ajuda;

2) Artigo 18.º - a definição pela CE do "método de cálculo da dotação global de recursos, 

incluindo a distribuição pelos Estados-Membros dos produtos de intervenção e dos meios 

financeiros para a compra de géneros alimentícios no mercado" e a definição do "valor 

contabilístico dos produtos provenientes das existências de intervenção, bem como o método 

utilizar para a eventual reafectação dos recursos entre os Estados-Membros resultante de uma 

revisão do plano trienal". Todos estes elementos constituem bases do funcionamento da ajuda;

3) Artigo 31.º, n.º 1 - os requisitos e condições a preencher pelos produtos a comprar em

intervenção pública . São estes os factores que determinam a eficácia da intervenção, pelo que 
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são um elemento relevante do funcionamento deste instrumento e, por conseguinte, são um 

elemento relevante da organização comum única dos mercados;

4) Artigo 31.º, n.º 2 – os aumentos ou reduções de preço de compra e venda de intervenção dos 

cereais e do arroz com casca são um elemento relevante da intervenção, mesmo quando se devem 

apenas a razões de qualidade.

5) Artigo 31.º, n.º 5 – a redução do montante da ajuda a pagar e condições relativas à concessão de 

um adiantamento e aos requisitos a satisfazer são elementos essenciais da intervenção no mercado;

6) Artigo 31.º, n.º 7 – as disposições relativas ao estabelecimento dos operadores e ao seu registo 

para efeitos de IVA, a fim de proteger os direitos e obrigações dos operadores que participem na 

intervenção pública ou nas medidas de armazenagem privada, também têm carácter de elementos 

essenciais da intervenção;

7) Artigo 35.º - as regras relativas ao cálculo dos preços médios na UE são uma questão essencial do 

ponto de vista das ajudas concedidas aos produtores agrícolas;

8) Artigo 42.º - o ajustamento do preço mínimo à qualidade da beterraba açucareira é um elemento 

essencial para o funcionamento do sector comunitário do açúcar;

9) Artigo 47.º - as medidas para facilitar a adaptação da oferta às exigências do mercado, que podem 

abranger os sectores das plantas vivas, da carne de bovino, da carne de suíno, da carne de ovino e 

de caprino, dos ovos e da carne de aves de capoeira. A introdução destes instrumentos é um 

elemento essencial do funcionamento da organização comum dos mercados;

10) Artigo 55.º, n.º 2 – a lista dos produtos em cujo fabrico podem ser utilizados açúcar, isoglicose ou 

xarope de inulina industriais é um elemento essencial do funcionamento das ajudas no sector do 

açúcar;

11) Artigo 78.º, n.º 2 – definições relativas à produção de açúcar, de isoglicose e de xarope de inulina, 

bem como de produção de uma empresa, são definições essenciais no funcionamento do sector do 

açúcar;

12) Artigo101.º n.º, 1 – as condições e normas para o leite desnatado e o leite em pó desnatado, das 

quais depende a ajuda para estes produtos destinados a serem utilizados na alimentação dos 

animais, são um elemento essencial do funcionamento das ajudas no sector do leite;

13) Artigo 102.º, n.º 1 - as condições e normas para o leite desnatado transformado em caseína e 

caseinatos são um elemento essencial do funcionamento de ajudas para o leite desnatado 

transformado em caseína e caseinatos;
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14) Artigo 103.º - os produtos, que podem beneficiar dessas ajudas, bem como condições e normas 

relativas à utilização dos produtos e à aprovação e retirada de aprovação às empresas que, utilizam 

os produtos para efeitos do pedido da ajuda para o leite desnatado transformado em caseína e 

caseinatos e ajudas para o leite desnatado e o leite em pó desnatado destinados a serem utilizados 

na alimentação dos animais;

15) Artigo 118.º - as regras sobre o apoio aos agrupamentos de produtores agrícolas. Até agora, cada  

Estado definia disposições pormenorizadas a este propósito, com base apenas nos requisitos 

mínimos definidos pela CE;

16)  Artigo 126.º - os fundos operacionais, assistência financeira nacional, medidas de prevenção e 

gestão de crises. Todas as questões relativas a várias formas de ajuda constituem elementos 

essenciais do funcionamento da ajuda atribuída à agricultura e determinam o seu âmbito e carácter. 

A forma dos instrumentos de ajuda deveria ser definida apenas a nível nacional ou com 

participação dos Estados-Membros, por exigir conhecimentos e competências do nível nacional;

17) Artigo 129.º - o programa "Fruta na Escola". A repartição indicativa da ajuda entre Estados-

Membros, o método de redistribuição da ajuda entre os Estados-Membros com base nos pedidos 

recebidos e eventuais reduções a aplicar em consequência do incumprimento das regras do regime, 

bem como todas as outras questões mencionadas no artigo em causa, têm grande importância para 

o funcionamento da ajuda oferecida no âmbito do programa;

18) Artigo 153.º - no que se refere aos programas destinados à apicultura, a definição das condições 

para a atribuição da contribuição financeira da União a cada Estado-Membro. As condições de 

atribuição de ajuda para o sector da apicultura são um elemento-chave do funcionamento do 

sistema de ajuda aos apicultores e têm impacto relevante na situação deste sector produtivo;

19) Artigo 156.º - a ajuda a conceder aos produtores de bichos-da-seda. A quantidade mínima de ovos 

e outras condições para levar a criação a bom termo, bem como as condições a cumprir pelos 

organismos aprovados que fornecem aos criadores as caixas de ovos e recebam os casulos, são 

elementos essenciais das ajudas atribuídas neste sector;

20) Artigo 160.º - os requisitos respeitantes à norma de comercialização geral, bem como a introdução 

de derrogações a estes requisitos. É um elemento essencial na comercialização dos produtos 

agrícolas alimentares;

21) Artigo 162.º - as normas de comercialização. É um elemento essencial na comercialização dos 

produtos agrícolas alimentares;
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22) Artigo 169.º - a definição das condições relativas aos produtos importados e exportados. É um 

elemento essencial na comercialização dos produtos agrícolas alimentares;

23) Artigo 193.º - o sector do vinho. Todas as questões mencionadas neste artigo, e sobretudo as 

medidas específicas relacionadas com os procedimentos nacionais aplicáveis aos pedidos 

transfronteiras, são elementos essenciais do Regulamento por definirem as condições de 

concorrência neste marcado;

24) Artigo 207.º - o sector do vinho. As definições, regras e restrições no que respeita à rotulagem e 

apresentação no sector do vinho constituem factores determinantes para a capacidade competitiva 

neste mercado; 

25) Artigo 230.º, n.º 1 – as organizações de produtores. Todas as questões mencionadas neste artigo 

são essenciais para o funcionamento das organizações de produtores e, consequentemente, dos 

mercados agrícolas;

26) Artigo 249.º - as importações de certos produtos agrícolas. Todas as questões relacionadas com 

importações mencionadas neste artigo, tais como as exigências mínimas de qualidade necessárias 

para beneficiar de uma redução da taxa aduaneira de importação, são elementos essenciais com 

impacto na forma de funcionamento dos mercados agrícolas da UE;

27) Artigo 253.º - os contingentes pautais de importação. As condições e requisitos que um operador 

deve reunir para apresentar um pedido no âmbito do contingente pautal de importação, tal como 

todas as outras questões mencionadas neste artigo, são factores relevantes para que os operadores 

possam beneficiar destes contingentes;

28) Artigo 261.º - a importação do açúcar para refinação. As condições e os requisitos de elegibilidade 

que um operador deve reunir para apresentar um pedido de certificado de importação, incluindo a 

constituição de uma garantia, bem como as outras questões mencionadas neste artigo, constituem

um elemento essencial para regulação das importações do açúcar e, consequentemente, para o 

funcionamento do mercado do açúcar;

29) Artigo 264.º, n.º 3 – as importações de lúpulo. As condições em que não se aplicam as obrigações 

relacionadas com o atestado de equivalência e a rotulagem das embalagens determinam as 

possibilidades de importação de lúpulo e, consequentemente, a situação do mercado;

30) Artigo 268.º - a exportação de certos produtos agrícolas. A lista dos produtos dos sectores sujeitos 

à apresentação de uma certificado de exportação, bem como todas as outras questões mencionadas 

neste artigo, constituem elementos essenciais do funcionamento dos mercados agrícolas da 
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Comunidade e podem influenciar o nível de competitividade da agricultura da UE no mercado 

global;

31) Artigo 271.º, n.º 3 – as disposições relativas à elegibilidade dos produtos e dos operadores para as 

restituições à exportação no caso de algumas bebidas espirituosas obtidas a partir de cereais, 

nomeadamente a definição e às características dos produtos e o estabelecimento de coeficientes 

para efeitos do cálculo de restituições à exportação que atendam ao processo de envelhecimento 

dos produtos em causa. Todos os elementos mencionados são de importância essencial para o

funcionamento das restituições à exportação neste sector;

32) Artigo 274.º - a concessão de restituições à exportação. Todas as questões mencionadas, relativas 

às restituições à exportação, incluindo a emissão ex post de certificados de exportação no caso dos 

ovos para incubação e dos pintos do dia, são elementos relevantes do funcionamento do 

instrumento de ajuda à agricultura da UE, que são às restituições à exportação, e que podem ter em 

alguns períodos grande importância para a situação do mercado agrícola em causa;

33) Artigo 277.º - as restituições à exportação e certificados de exportação. As condições e os 

requisitos especiais de elegibilidade a restituições à exportação que um operador e um produto 

devem reunir são elementos essenciais que determinam as possibilidades de acesso às restituições, 

que são um instrumento de ajuda à agricultura na Comunidade, enquanto as condições de 

exportação têm influência relevante para a competitividade dos produtos agrícolas da UE nos 

mercados mundiais.

O PRESIDENTE DO SENADO
/assinatura/

Bogdan BORUSEWICZ


