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sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à produção 

biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, que altera o Regulamento (UE) 

n.º XXX/XXX do Parlamento Europeu e do Conselho [Regulamento relativo aos controlos 

oficiais] e que revoga o Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho 

(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) 
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Após a exposição de motivos, inserir o seguinte parecer: 

 

PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS SOBRE A BASE JURÍDICA 

27.2.2018 

Deputado Czesław Adam Siekierski 

Presidente 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

BRUXELAS 

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de Regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que diz respeito à produção biológica e à rotulagem 

dos produtos biológicos, que revoga o Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 

Conselho (COM(2014)0180 – 2014/0100(COD)) 
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Senhor Presidente, 

Por carta de 1 de fevereiro de 2018, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 

abrigo do disposto no artigo 39.º, n.º 2, do Regimento, que esta analisasse a pertinência da 

base jurídica da proposta da Comissão em apreço. 

A comissão procedeu à análise da supracitada questão na sua reunião de quinta-feira, 22 de 

fevereiro de 2018. 

A proposta original da Comissão baseia-se no artigo 42.º do TFUE, que diz respeito à 

concorrência e às regras em matéria de auxílios estatais aplicáveis à produção e ao comércio 

de produtos agrícolas, e no artigo 43.º, n.º 2, do TFUE sobre a política agrícola comum e o 

estabelecimento das disposições necessárias à prossecução dos objetivos da política.  

Em resultado das negociações interinstitucionais, a referência ao artigo 42.º, n.º 1, do TFUE 

foi suprimida e o artigo 43.º, n.º 2, do TFUE foi mantido como única base jurídica da 

proposta. A presente alteração é uma consequência da supressão do artigo 20.º, n.º 3, da 

proposta, a única disposição relacionada com questões de concorrência. 

I – Contexto 

Em 24 de março de 2014, a Comissão adotou uma proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que diz respeito à produção biológica e à rotulagem dos produtos 

biológicos, que altera o Regulamento (UE) n.º XXX/XXX do Parlamento Europeu e do 

Conselho [Regulamento relativo aos controlos oficiais] e que revoga o Regulamento (CE) 

n.º 834/2007 do Conselho1. A Comissão baseou a sua proposta no artigo 42.º do TFUE, em 

conjugação com o artigo 43.º, n.º 2, do TFUE.  

 

Ao longo dos últimos 10 anos, o mercado biológico tem-se caracterizado por um 

desenvolvimento dinâmico, impulsionado por um forte crescimento da procura. Tanto o 

mercado mundial de géneros alimentícios biológicos como a área de produção biológica na 

União Europeia expandiram-se desde 1999. Contudo, nem a oferta interna nem o quadro 

legislativo acompanharam esta expansão do mercado. As regras de produção não têm 

suficientemente em conta a evolução das preocupações e expetativas dos consumidores e dos 

cidadãos, as regras de rotulagem são complicadas e foram identificadas deficiências no 

sistema de controlo e no regime de comércio. A legislação é complexa e implica um elevado 

nível de encargos administrativos, o que impede os pequenos agricultores de aderirem ao 

regime biológico da União. Algumas das isenções que eram necessárias para o 

desenvolvimento do setor parecem já não se justificar. 

 

A proposta em apreço visa pois melhorar a legislação relativa à produção biológica, com o 

objetivo de eliminar os obstáculos ao seu desenvolvimento sustentável, garantir condições de 

concorrência leal, permitir que o mercado interno funcione de forma mais eficiente e manter 

ou aumentar a confiança dos consumidores nos produtos biológicos. 

 

 

II – Artigos pertinentes do Tratado 

                                                 
1 COM(2014)180 final. 
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Como base jurídica da proposta da Comissão são apresentados os seguintes artigos do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, no âmbito do título III «A Agricultura e as 

Pescas» da Parte III do TFUE, intitulado «As políticas e ações internas da União» (sublinhado 

nosso):  

 

Artigo 42.º 

(ex-artigo 36.º TCE) 

 

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. 

 

[...] 

 

 

Artigo 43.º 

(ex-artigo 37.º TCE) 

 

[...]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. 

  

[...] 

 

As disposições seguintes também são relevantes para a análise: 

 

  

Artigo 39.º 

(ex-artigo 33.º TCE) 

 

1. A política agrícola comum tem como objetivos: 

 

 

(a) Incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, 

assegurando o desenvolvimento racional da produção agrícola e a utilização ótima 

dos fatores de produção, designadamente da mão de obra; 

 

(b) Assegurar, deste modo, um nível de vida equitativo à população agrícola, 

designadamente pelo aumento do rendimento individual dos que trabalham na 

agricultura; 

 

(c) Estabilizar os mercados; 

 

(d) Garantir a segurança dos abastecimentos; 
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(e) Assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores. 

 

[...] 

 

Artigo 40.º 

(ex-artigo 34.º TCE) 

 

 

1. A fim de atingir os objetivos definidos no artigo 39.º, é criada uma organização 

comum dos mercados agrícolas. 

 

Segundo os produtos, esta organização assumirá uma das formas seguintes: 

 

(a) Regras comuns em matéria de concorrência; 

 

(b) Uma coordenação obrigatória das diversas organizações nacionais de mercado; 

 

(c) Uma organização europeia de mercado. 

 

[...] 

 

No decurso das negociações interinstitucionais, a remissão para o artigo 42.º do TFUE, 

primeiro parágrafo, foi suprimida da base jurídica do regulamento proposto.  

 

 

III - Jurisprudência 

 

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a escolha da base jurídica de um ato 

deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização jurisdicional, entre os quais 

figuram, designadamente, a finalidade e o conteúdo do ato1. A escolha de uma base jurídica 

incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em causa. Neste contexto, a 

pretensão de uma instituição de participar de forma mais ativa na adoção de um determinado 

ato, as circunstâncias da adoção do ato ou o trabalho efetuado a outro título no domínio de 

ação em que o ato se insere não têm qualquer influência na identificação da base jurídica 

correta2.  

 

Se o exame do ato em causa demonstrar que este tem uma dupla finalidade, ou que tem duas 

componentes, e se uma destas for identificável como principal ou preponderante, enquanto a 

outra é apenas acessória, esse ato deverá ter por fundamento uma única base jurídica, ou seja, 

a exigida pela finalidade ou componente principal ou preponderante3.  

                                                 
1 Processo C-45/86, Comissão/Conselho (Preferências pautais generalizadas) [1987] Colet. 

1439, n.º 5; Processo C-440/05, Comissão/Conselho, 2007, Colet. I-9097; Processo C-411/06, 

Comissão/Parlamento e Conselho [2009], Colet. I-7585. 
2 Processo C-269/97, Comissão/Conselho [2000] Colet. I-2257, n.º 44. 
3 Processo C-137/12, Comissão/Conselho, EU:C:2013:675, n.º 53; Processo C-490/10, 

Parlamento/Conselho, EU:C:2012:525, n.º 45; Processo C-155/07, Parlamento/Conselho, 
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Não obstante, quando um ato tiver diversos objetivos ou componentes concomitantes que se 

encontram ligados de forma indissociável, sem que um seja secundário e indireto em relação 

ao(s) outro(s), esse ato deve assentar nas diferentes bases jurídicas correspondentes1, se os 

procedimentos previstos para as respetivas bases jurídicas não forem incompatíveis com os 

direitos do Parlamento Europeu e não os colocarem em causa2. 

 

IV - Objetivo e conteúdo da proposta  

 

Tal como já mencionado, a proposta da Comissão visa melhorar a legislação relativa à 

produção biológica através da eliminação dos obstáculos ao desenvolvimento sustentável da 

produção biológica na União, garantir condições de concorrência leal para os agricultores e os 

operadores e permitir que o mercado interno funcione de forma mais eficiente e ainda manter 

ou aumentar a confiança dos consumidores nos produtos biológicos. 

 

O artigo 1.º da proposta estabelece os princípios da produção biológica e define as regras 

relativas à produção biológica e à utilização de indicações referentes à mesma na rotulagem e 

na publicidade. O artigo 4.º da proposta estabelece os princípios gerais dum sistema de 

gestãosustentável para a produção biológica. 

 

O considerando 49 da proposta reitera que – na ausência de regras específicas da União sobre 

a presença de substâncias não autorizadas nos produtos biológicos – foram desenvolvidas 

abordagens diferentes em toda a União. O considerando 51 prevê, portanto, que os 

agricultores devem tomar medidas no sentido de evitar o risco de contaminação por produtos 

ou substâncias não autorizados e que, apesar destas medidas, os agricultores podem ser 

impedidos de comercializar os seus produtos agrícolas como biológicos. Nesses casos, e em 

conformidade com o artigo 42.º do TFUE, os Estados-Membros podem ser autorizados pela 

Comissão a conceder pagamentos nacionais para compensar as perdas decorrentes.  

 

De igual modo, o artigo 20.º, n.º 3, da proposta harmoniza as medidas a tomar no caso de 

serem detetados produtos ou substâncias não autorizados através da possibilidade de 

derrogação ao artigo 211.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1308/20133, de modo a que os 

Estados-Membros possam ser autorizados pela Comissão a conceder pagamentos nacionais 

para compensar as perdas incorridas pelos agricultores, se estes forem impedidos de 

comercializar os seus produtos como biológicos devido à presença não intencional de 

produtos ou substâncias não autorizados. Além disso, os Estados-Membros podem recorrer 

aos instrumentos da política agrícola comum para cobrir, total ou parcialmente, essas perdas. 

 

                                                                                                                                                         

Coletânea 2008, p. I-08103, n.º 34. 
1 Processo C-211/01, Comissão/Conselho, [2003], Colet. I-08913, n.º 40; Processo C-178/03, 

Comissão/Parlamento Europeu e Conselho [2006], Colet. I-107, n.ºs 43-56.  
2 Processo C-300/89, Comissão/Conselho («Dióxido de titânio») [1991], Colet. I-2867, n.ºs 

17-25; Processo C-268/94, Portugal/Conselho [1996], Colet. I-6177. 
3 Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro 

de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que 

revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 

1234/2007 do Conselho. 
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No entanto, durante as negociações, o Parlamento e o Conselho chegaram a acordo sobre uma 

abordagem totalmente diferente relativamente à contaminação. A proibição geral e 

incondicional em matéria de rotulagem e venda de produtos contaminados como biológicos já 

não figura no regulamento. De igual modo, a disposição sobre a indemnização foi suprimida. 

Dado que o texto finalmente acordado no 18.º trílogo, em 28 de junho de 2017, já não contém 

qualquer disposição relativa aos auxílios estatais, o artigo 42.º do TFUE foi retirado da base 

jurídica do ato.  

 

 

V - Análise e determinação da base jurídica adequada 

 

 

O artigo 43.°, n.º 2, do TFUE dispõe que o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de 

acordo com o processo legislativo ordinário, estabeleçam as disposições necessárias à 

prossecução dos objetivos da política comum das pescas. Segundo o artigo 42.º do TFUE, o 

Parlamento e o Conselho determinam – no âmbito do disposto no artigo 43.°, n.º 2, do TFUE 

– em que medida é que o capítulo do Tratado relativo às regras de concorrência é aplicável à 

produção e ao comércio de produtos agrícolas. O artigo 42.º apenas é utilizado como base 

jurídica em conjunto com o artigo 43.º, n.º 2, do TFUE.  

 

Segundo a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, uma dupla base jurídica só pode 

ser justificada se a medida em causa tiver dois objetivos ou componentes que estão ligados 

indissociavelmente, sem que um seja secundário e indireto em relação ao outro.  

 

Tendo em conta a presença da disposição relativa aos auxílios estatais na proposta inicial da 

Comissão, a referência ao artigo 42.º do TFUE na base jurídica parece ser correta. Se, pelo 

contrário, a referida disposição não for incluída no texto final do regulamento, a referência ao 

artigo 42.º do TFUE na base jurídica torna-se injustificada.  

 

 

VII – Conclusão e recomendação 

 

À luz da análise que precede – e em consequência direta da supressão do artigo 20.º, n.º 3, da 

proposta inicial da Comissão – a referência ao artigo 42.º, primeiro parágrafo, do TFUE deve 

ser retirada da base jurídica do regulamento. 

  

Na sua reunião de 22 de fevereiro de 2018, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 

unanimidade1, com 22 votos a favor, recomendar que a Comissão da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural mantenha o artigo 43.º, n.º 2, do TFUE como única base jurídica da 

proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que diz respeito à produção 

biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento (CE) n.º 

                                                 
1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Jean-Marie Cavada (Presidente em 

exercício), Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (Vice-Presidentes), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, 

Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis 

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, e Norbert Erdős, Michaela Šojdrová 

(nos termos do artigo 200.º, n.º 2). 
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834/2007 do Conselho. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração. 

Pavel Svoboda 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


