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PARECER FUNDAMENTADO DE UM 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado do Congresso dos Deputados e do Senado espanhóis sobre 
a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 no que se refere à possibilidade de os 
Estados-Membros limitarem ou proibirem a utilização de géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente modificados no seu território.
(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da
subsidiariedade e da proporcionalidade, podem os Parlamentos nacionais, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado expondo as 
razões por que consideram que o projeto não respeita o princípio da subsidiariedade.

O Congresso dos Deputados e o Senado espanhóis enviaram o parecer fundamentado em 
anexo sobre a proposta de regulamento acima referida.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.
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ANEXO

PARECER FUNDAMENTADO 1/2015 DA COMISSÃO MISTA PARA A UNIÃO 
EUROPEIA, DE 16 DE JUNHO DE 2015, SOBRE A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
SUBSIDIARIEDADE PELA PROPOSTA DE REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO QUE ALTERA O REGULAMENTO (CE) N.º 
1829/2003 NO QUE SE REFERE À POSSIBILIDADE DE OS ESTADOS-MEMBROS 
LIMITAREM OU PROIBIREM A UTILIZAÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E 
ALIMENTOS PARA ANIMAIS GENETICAMENTE MODIFICADOS NO SEU 
TERRITÓRIO (COM (2015)177 FINAL) (2015/0093 (COD))

CONTEXTO

A. O Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, anexo ao Tratado de Lisboa de 2007, em vigor desde 1 de dezembro de 
2009, instituiu um procedimento que permite aos Parlamentos nacionais controlar a 
observância do princípio da subsidiariedade nas iniciativas legislativas europeias. Esse 
protocolo foi aplicado em Espanha pela Lei 24/2009, de 22 de dezembro, que altera a Lei n.º 
8/1994, de 19 de maio. Em especial, os novos artigos 3.º, alínea j), 6.º e 5.º da Lei 8/1994 
constituem o fundamento jurídico do presente parecer fundamentado.

B. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 no que se refere à possibilidade de os Estados-Membros 
limitarem ou proibirem a utilização de géneros alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados no seu território foi aprovada pela Comissão Europeia e remetida 
para os Parlamentos nacionais, que dispõem de um prazo de oito semanas para controlar a 
observância da subsidiariedade da iniciativa, que terminou em 23 de junho de 2015.

C. Em 20 de maio de 2015, a Mesa e os Porta-Vozes da Comissão Mista para a União 
Europeia decidiram proceder à análise da iniciativa legislativa europeia indicada, designando 
como relator o Senador Ángel Pintado Barbanoj e solicitando ao Governo o relatório previsto 
no artigo 3.º, alínea j), da Lei 8/1994. 

D. O Comité recebeu o relatório do Governo. Sublinha que a presente proposta de 
alteração do regulamento afeta a correta aplicação do princípio da subsidiariedade, pois a 
responsabilidade é transferida para uma administração que não tem capacidade suficiente para 
satisfazer os objetivos da ação proposta, pelo que não é conforme com o princípio da 
subsidiariedade.

E. A Comissão Mista para a União Europeia, na sua reunião de 16 de junho de 2015, 
aprovou o seguinte: 

PARECER FUNDAMENTADO

1. - O artigo 5.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia prevê que «o exercício das competências 
da União rege-se pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade». De acordo com 
o artigo 5.º, n.º 3, do mesmo Tratado, «em virtude do princípio da subsidiariedade, a União 
intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser 
suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível 
regional e local, podendo ser melhor alcançados, devido à dimensão ou aos efeitos da ação 
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prevista, a nível da União». 

2. - A proposta legislativa analisada baseia-se no artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, que estipula o seguinte:

«1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, aplicam-se as disposições seguintes à 
realização dos objetivos enunciados no artigo 26.º. O Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta do Comité 
Económico e Social Europeu, adotam as medidas relativas à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.

2. O n.º 1 não se aplica às disposições fiscais, às relativas à livre circulação das pessoas e às 
relativas aos direitos e interesses dos trabalhadores assalariados.

3. A Comissão, nas suas propostas previstas no n.º 1 em matéria de saúde, de segurança, de 
proteção do ambiente e de defesa dos consumidores, basear-se-á num nível de proteção 
elevado, tendo nomeadamente em conta qualquer nova evolução baseada em dados 
científicos. No âmbito das respetivas competências, o Parlamento Europeu e o Conselho 
procurarão igualmente alcançar esse objetivo.

4. Se, após a adoção de uma medida de harmonização pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário manter 
disposições nacionais justificadas por exigências importantes a que se refere o artigo 36.º ou 
relativas à proteção do meio de trabalho ou do ambiente, notificará a Comissão dessas 
disposições, bem como das razões que motivam a sua manutenção.

5. Além disso, sem prejuízo do disposto no n.º 4, se, após a adoção de uma medida de 
harmonização pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, 
um Estado-Membro considerar necessário adotar disposições nacionais baseadas em novas 
provas científicas relacionadas com a proteção do meio de trabalho ou do ambiente, 
motivadas por qualquer problema específico desse Estado-Membro, que tenha surgido após a 
adoção da referida medida de harmonização, notificará a Comissão das disposições previstas, 
bem como dos motivos da sua adoção.

6. No prazo de seis meses a contar da data das notificações a que se referem os n.ºs 4 e 5, a 
Comissão aprovará ou rejeitará as disposições nacionais em causa, depois de ter verificado 
que não constituem um meio de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros, nem um obstáculo ao funcionamento do mercado 
interno.

Na ausência de decisão da Comissão dentro do citado prazo, considera-se que as disposições 
nacionais a que se referem os n.ºs 4 e 5 foram aprovadas.

Se a complexidade da questão o justificar, e não existindo perigo para a saúde humana, a 
Comissão pode notificar o respetivo Estado-Membro de que o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado por um novo período de seis meses, no máximo.

7. Se, em aplicação do n.º 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou adotar 
disposições nacionais derrogatórias de uma medida de harmonização, a Comissão ponderará 
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imediatamente se deve propor uma adaptação dessa medida.

8. Sempre que um Estado-Membro levante um problema específico em matéria de saúde 
pública num domínio que tenha sido previamente objeto de medidas de harmonização, 
informará do facto a Comissão, que ponderará imediatamente se deve propor ao Conselho 
medidas adequadas.

9. Em derrogação ao procedimento previsto nos artigos 258.º e 259.º, a Comissão e qualquer 
Estado-Membro podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, se 
considerarem que outro Estado-Membro utiliza de forma abusiva os poderes previstos no 
presente artigo.

10. As medidas de harmonização acima referidas compreenderão, nos casos adequados, uma 
cláusula de salvaguarda que autorize os Estados-Membros a tomarem, por uma ou mais 
razões não económicas previstas no artigo 36.º, medidas provisórias sujeitas a um processo de 
controlo da União.»

3. - A União Europeia dispõe de um exaustivo quadro normativo em matéria de autorização, 
rastreabilidade e rotulagem de géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente 
modificados. O Regulamento (CE) n.º 1829/2003 relativo a géneros alimentícios e alimentos 
para animais geneticamente modificados abrange os géneros alimentícios, os ingredientes 
alimentares e os alimentos para animais que contenham, sejam constituídos por, ou 
produzidos a partir de OGM. Abrange igualmente os OGM para outros fins, como o cultivo, 
se se destinarem a ser utilizados como matéria-prima para a produção de géneros alimentícios 
e alimentos para animais. Estes diversos produtos são designados no presente documento por 
«OGM e géneros alimentícios e alimentos  para animais geneticamente modificados».

O Regulamento (CE) n.º 1829/2003 criou um procedimento de autorização que se destina a 
garantir que a colocação no mercado dos produtos em causa não representa um risco para a 
saúde humana e animal nem para o ambiente. Para o efeito, no centro do processo está uma 
avaliação científica dos riscos: qualquer autorização de colocação no mercado de um produto 
deve ser devidamente justificada e o fundamento principal em que essa justificação se baseia 
é a avaliação científica. A legislação atribui a responsabilidade das avaliações científicas dos 
riscos à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA), em cooperação com 
os organismos científicos dos Estados-Membros.

O Regulamento (CE) n.º 1829/2003 contém disposições que autorizam a Comissão ou os 
Estados-Membros a adotarem medidas de emergência contra a colocação no mercado e a
utilização de um OGM autorizado, quando se verifique que o produto é suscetível de 
constituir um risco grave para a saúde ou para o ambiente. Estas medidas requerem provas 
científicas que demonstrem que o produto é suscetível de constituir um risco grave para a 
saúde ou para o ambiente.

4. - A proposta de reforma do Regulamento n.º 1823/2003 sobre as restrições ou proibições 
quanto à utilização de produtos que contenham organismos geneticamente modificados gera 
uma certa confusão quanto aos objetivos prosseguidos pela Comissão Europeia por não serem 
devidamente explicados. O Comité está ciente das dificuldades da Comissão no que respeita à 
determinação de uma política única apoiada por todos os Estados-Membros. Consideramos 
que tal não impede que se tente manter uma abordagem equilibrada que ofereça garantias aos 
consumidores, ao setor produtor de matérias-primas, alimentos para animais, animais e ao 
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setor da carne. Esta proposta de alteração regulamentar provoca insegurança jurídica, custos 
imprevistos e do mercado único. Passa-se de um regime de garantia científica para outro que 
pode excluir interesses políticos ou ideológicos. A nossa dependência de matérias-primas 
(cereais, oleaginosas e proteaginosas) é suficientemente importante para que se garanta o 
futuro deste setor da produção.

A União Europeia é o maior importador mundial de produtos agrícolas. Em média, o setor 
alimentar da UE utiliza 225 milhões de toneladas de matérias-primas por ano para 
alimentação animal. A Europa é altamente dependente das fontes de proteína geneticamente 
modificadas para a sua produção de gado. A União Europeia precisaria de uma área de cultivo 
de soja de 15,5 milhões de hectares para ser autossuficiente.  Atualmente dispomos de 0,6 
milhões.

Após 19 anos de cultivo de organismos geneticamente modificados, atualmente 18 milhões de 
agricultores exploram 181 milhões de hectares de organismos geneticamente modificados, em 
especial em 28 países, incluindo os Estados Unidos, o Brasil, o Canadá, a Argentina e a Índia.

A competitividade da agricultura e da produção de gado europeias depende, claramente, da 
manutenção de fontes de abastecimento com garantias e segurança relativamente às regras a 
estabelecer pela UE e pelos Estados-Membros. A imprevisibilidade no domínio da tomada de 
decisões por parte das autoridades europeias tem um efeito contrário ao pretendido: gera 
confusão nos consumidores, incertezas no setor produtor e danos económicos que afetam o 
desenvolvimento da Investigação, do Desenvolvimento e da Inovação num setor fundamental 
da nossa economia.

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos determina, de um ponto de vista 
científico, a avaliação dos riscos. Ao mesmo tempo, ao passo que o Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 permite ter em conta «outros fatores legítimos», além da avaliação dos riscos, a 
Comissão não esteve em condições de invocar estes fatores para justificar a recusa de 
autorização de produtos considerados seguros pela AESA e, em qualquer caso, poderia fazê-
lo apenas para a UE como um todo. Este argumento leva-nos a considerar que põe em risco a 
unidade do mercado na UE e pode afetar a liberdade de comércio e de trânsito de 
mercadorias. A ausência de uma definição exaustiva dos motivos que justifiquem a adoção de 
cláusulas de exclusão (omissão de uma lista «positiva ou negativa»), bem como a ausência de 
uma previsão de mecanismos jurídicos para a suspensão de medidas nacionais que possam ser 
consideradas abusivas, não suficientemente justificadas ou discriminatórias, possibilitam um 
claro risco de insegurança jurídica.

Simultaneamente, parte do princípio que os produtos animais derivados de animais 
alimentados com alimentos geneticamente modificados não têm de ser rotulados como tal: a 
renacionalização da autorização de OGM pode impulsionar este tipo de pedido «nacional» de 
rotulagem, com vista a proteger os agricultores dos Estados-Membros que decidiram proibir a 
utilização de alimentos para animais produzidos a partir de produtos derivados de OGM. Esta 
medida pode representar um obstáculo à importação de produtos animais provenientes dos 
Estados-Membros que não tenham optado por tal proibição.

A proibição da «utilização» dos produtos geneticamente modificados pode também ser 
alargada por alguns Estados-Membros a operações como «o trânsito, a armazenagem ou a 
transformação» através do seu território.
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Outro risco da rotulagem múltipla ou da complexificação da análise, se cada Estado-Membro 
da UE aplicar alguns requisitos nacionais específicos, será a falta de confiança acrescida dos 
consumidores em relação aos produtos estrangeiros, criando um mercado duplo, com base em 
critérios desiguais no âmbito dos Estados-Membros.

Pode criar-se uma profunda fratura no conceito de mercado aberto e de livre circulação de 
mercadorias da UE, tal como estabelecido nos artigos 34.º e 36.º do TFUE. Em nossa opinião, 
a tomada de decisões deve basear-se sempre em dados científicos.

5. - Ao avaliar-se a adequação da proposta legislativa com o princípio da subsidiariedade, 
deve notar-se que se trata de um domínio, o sistema de regulamentação da utilização de 
alimentos geneticamente modificados para consumo humano e animal, que sofreu 
recentemente uma profunda alteração através da Diretiva (UE) 2015/412 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2015, que altera a Diretiva 2001/18/CE no que se 
refere à possibilidade de os Estados-Membros limitarem ou proibirem o cultivo de 
organismos geneticamente modificados (OGM) no seu território. A presente proposta 
destina-se a alterar o quadro jurídico, através de medidas que os Estados-Membros podem 
tomar para proibir ou restringir a utilização de certos produtos geneticamente modificados, 
apenas alguns meses depois deste setor ter tido conhecimento da alteração da regulamentação. 
Antes de analisar o conteúdo da proposta, deve notar-se que a insegurança jurídica gerada 
pela imprevisibilidade regulamentar constitui um indício de incumprimento do princípio da 
subsidiariedade, seja qual for o objetivo prosseguido pela Comissão Europeia, porque é 
evidente que o mesmo poderia ter sido alcançado através de um quadro regulamentar mais 
estável.

Por outro lado, convém sublinhar que a presente proposta, ao transferir para os Estados-
Membros a responsabilidade de a decisão de restringir ou proibir a utilização de OGM, põe 
em perigo a aplicação do princípio da subsidiariedade, uma vez que os Estados-Membros nem 
sempre têm capacidade para adotar tais decisões de forma a não prejudicar o funcionamento 
do mercado interno. Os potenciais desequilíbrios que podem ocorrer entre as legislações dos 
Estados-Membros ameaçam o funcionamento do mercado de géneros alimentícios e alimentos 
para animais na União Europeia e criam o risco de que os efeitos da presente proposta sejam 
contrários aos pretendidos pela Comissão.

CONCLUSÃO

Pelos motivos acima referidos, a Comissão Mista para a União Europeia considera que a 
proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 no que se refere à possibilidade de os 
Estados-Membros limitarem ou proibirem a utilização de géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente modificados no seu território não é compatível 
com o princípio da subsidiariedade estabelecido no Tratado da União Europeia em 
vigor.

O presente parecer fundamentado será transmitido ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e à Comissão Europeia, no âmbito do diálogo político entre os Parlamentos 
nacionais e as instituições da União Europeia.


