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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

10.3.2011

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(28/2011)

Assunto: Parecer fundamentado da Câmara dos Deputados do Grão-Ducado do 
Luxemburgo, sobre a 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)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 da Câmara dos Deputados 
do Grão-Ducado do Luxemburgo, sobre a proposta em referência.
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ANEXO

RESOLUÇÃO

A Câmara dos Deputados,

• considerando o artigo 168.º do Regimento da Câmara dos Deputados;

• recordando que a Comissão da Agricultura, da Viticultura e do Desenvolvimento Rural foi 
consultada sobre uma 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"), proposta legislativa essa emanada da 
Comissão Europeia (COM(2010) 799) e sujeita a um controlo de subsidiariedade;

• constatando que a Comissão da Agricultura, da Viticultura e do Desenvolvimento Rural 
aprovou, na sua reunião de 7 de Março de 2011, um parecer fundamentado sobre a referida 
iniciativa legislativa;

decide subscrever esse parecer fundamentado da Comissão da Agricultura, da 
Viticultura e do Desenvolvimento Rural, que afirma o seguinte:

"A Comissão da Agricultura, da Viticultura e do Desenvolvimento Rural, após análise da 
compatibilidade das disposições 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 o princípio da subsidiariedade, manifesta as suas 
reservas à proposta em epígrafe pelas seguintes razões:

Observações preliminares

A Comissão da Agricultura, da Viticultura e do Desenvolvimento Rural constata que o Regulamento 
(CE) n.º 1234/2007 do Conselho, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e 
disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento "OCM única"), deve ser adaptado 
no seguimento da entrada em vigor do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) e, 
nomeadamente, dos seus artigos 290.º e 291.º.

A Comissão da Agricultura, da Viticultura e do Desenvolvimento Rural recorda que o alinhamento da 
legislação europeia pelo Tratado de Lisboa dever ter por base a garantia de uma estabilidade legislativa 
suficiente e adequada.

A comissão parlamentar salienta que a escolha do recurso a actos delegados (artigo 290.º do TFUE) deve 
realizar-se de forma prudente e deve ser reservada a casos concretos e limitados. Ora, de uma forma 
geral, a proposta prevê um número excessivo de actos delegados que, além do mais, não se encontram 
suficientemente definidos quanto aos objectivos, conteúdo e alcance.

A comissão parlamentar critica igualmente o emprego da formulação "... a Comissão pode
adoptar actos delegados que...", que considera pouco específica, podendo gerar contradições 
jurídicas.
Além disso, muitos desses actos são de ordem técnica e visam uma aplicação uniforme da legislação em 
todo o território da União Europeia.

Em princípio, portanto, grande parte das medidas e disposições visadas deveria poder ser decidida 
através de actos de execução, e não de actos delegados.
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Saliente-se ainda que, para garantir a necessária qualidade e aplicabilidade dos actos delegados, devem 
ser consultados os peritos dos Estados-Membros em tempo útil, e o seu parecer deve ser tido 
devidamente em conta pela Comissão Europeia.

Com efeito, o funcionamento da OCM única baseia-se actualmente numa colaboração estreita entre os 
Estados-Membros, representados pelos peritos nacionais no seio, nomeadamente, do Comité de Gestão 
da OCM única.

A Comissão da Agricultura, da Viticultura e do Desenvolvimento Rural é de opinião que a adaptação 
proposta, que delega um poder tão vasto na Comissão Europeia, reduzirá gravemente a faculdade de os 
Estados-Membros participarem activamente no processo de decisão, de forma que os conhecimentos 
diferenciados adquiridos nos Estados-Membros a nível regional, e essenciais para uma aplicação 
adequada de toda a legislação relativa à organização comum dos mercados, não mais poderão ser tidos 
em consideração.

Análise da compatibilidade das disposições da proposta de regulamento com o princípio da 
subsidiariedade
Na proposta da Comissão Europeia, alguns elementos do Anexo V foram suprimidos, tornando a 
Comissão a única entidade competente na matéria , ao adoptar as medidas em causa através de actos 
delegados.

Assim, o actual Anexo V.A.II1 do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 "OCM única" estabelece, de uma 
forma geral e não condicional, que o Estado-Membro pode subdividir as classes das carcaças de bovinos 
em três categorias. A proposta da Comissão Europeia suprime essa disposição geral e prevê, no 
respectivo artigo 35.º, n.º 3, alínea a), que essa autorização seja estabelecida por actos delegados.

O Anexo V.A. IV do mesmo regulamento dispõe de uma forma geral e não condicional que o Estado-
Membro pode permitir uma apresentação diferente das carcaças de bovinos para fins de estatísticas de 
preços. A proposta da Comissão suprime essa disposição geral e prevê, no respectivo artigo 35.º, n.º 3, 
alínea b), que essa autorização seja estabelecida por actos delegados.

Dentro da mesma ordem de ideias, o Anexo V.B.HI do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 dispõe de uma 
forma geral e não condicional que o Estado-Membro pode permitir uma apresentação diferente das 
carcaças de suínos segundo certas condições. A proposta da Comissão suprime essa disposição geral e 
prevê, no respectivo artigo 35.º, n.º 3, alínea d), sub-alínea i), que essa autorização seja estabelecida por 
actos delegados

Da mesma maneira, o Anexo V.C.IV dispõe de uma forma geral e não condicional que o Estado-
Membro pode permitir uma apresentação diferente das carcaças de ovinos segundo certas condições A 
proposta da Comissão suprime essa disposição geral e prevê, no respectivo artigo 35.º, n.º 3, alínea d), 
sub-alínea ii), que essa autorização seja estabelecida por actos delegados.
Estas quatro disposições não respeitam o statu quo político, suprimindo determinadas competências dos 
Estados-Membros e infringindo o princípio da subsidiariedade. Foi também largamente ultrapassado o 
quadro de um simples alinhamento pelo TFUE.
Há que suprimir os artigos 35.º, n.º 3, alínea a), 35.º, n.º 3, alínea b), 35.º, n.º 3, alínea d), sub-alínea i) e 
35.º, n.º 3, alínea d), sub-alínea ii), e que reformular os Anexos V AH!, V AIV, V.8.III e V.C.IV em 
conformidade com o texto inicial do Regulamento (CE) n.º 1234/2007.

Conclusão

A 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") tende a enfraquecer a posição dos Estados-Membros 
no processo de decisão. Atribui à Comissão Europeia um poder demasiado alargado para a adopção 
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de actos delegados, e inclui um certo número de disposições incompatíveis com o princípio da 
subsidiariedade."

Resolução aprovada pela Câmara dos Deputados na sua sessão pública de 8 de Março de 
2011

O Secretário-geral, O Presidente,
Claude Frieseisen Laurent Mosar


