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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo ao fabrico, à colocação no mercado e à 
utilização de alimentos medicamentosos para animais e que revoga a Diretiva 
90/167/CEE do Conselho (COM(2014/0556 – C8-0143/2014 – 
2014/0255(COD))

Senhor Presidente,

Por carta de 11 de junho de 2015, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
solicitou à Comissão dos Assuntos Jurídicos a emissão de um parecer, nos termos do artigo 
39.º, n.º 2, do Regimento, sobre a pertinência da base jurídica para a proposta supra.

A proposta da Comissão visa regulamentar o fabrico, a colocação no mercado e a utilização 
de alimentos medicamentosos para animais e revogar a Diretiva 90/167/CEE do Conselho, de 
26 de março de 1990, que estabelece as condições de preparação, colocação no mercado e 
utilização dos alimentos medicamentosos para animais na Comunidade1.

A Comissão propõe como base jurídica da sua proposta o artigo 43.º do TFUE, relativo à 
implementação da Política Agrícola Comum, e o artigo 168.º, n.º 4, alínea b), relativo à 
adoção de medidas nos domínios veterinário e fitossanitário que têm diretamente por objetivo 
a proteção da saúde pública. 

A relatora para o dossiê na Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Clara 
Eugenia Aguilera García, pretende apresentar uma alteração referindo que a base jurídica do 
regulamento é o artigo 43.º, n.º 2, do TFUE, e não o artigo 43.º do TFUE no seu todo. A sua 

1  JO L 92, de 7.4.1990, p. 42–48.
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alteração não afetaria a outra base jurídica do regulamento, nomeadamente o artigo 168.º, n.º 
4, alínea b), do TFUE. Neste contexto, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural solicita o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos quanto à questão de saber se esta 
correção da base jurídica será adequada.  

I. Contexto

Até à data, os alimentos medicamentosos para tratar doenças de animais de criação têm sido 
regulamentados pela Diretiva 90/167/CEE do Conselho, de 26 de março de 1990, que 
estabelece as condições de preparação, colocação no mercado e utilização dos alimentos 
medicamentosos para animais na Comunidade Esta diretiva foi adotada antes da criação do 
mercado interno e nunca foi adaptada em profundidade. A transposição nacional deste 
instrumento jurídico deu liberdade aos Estados-Membros no que se refere à interpretação e à 
aplicação das disposições jurídicas. Segundo a Comissão, esta flexibilidade contribuiu para 
alguns problemas: a diretiva não contém qualquer indicação sobre quais as normas a aplicar 
em matéria de aprovação de fábricas ou de técnicas aceitáveis para a produção de alimentos 
medicamentosos para animais; se essas normas devem ter uma base tecnológica ou basear-se 
em resultados; não prevê critérios de homogeneidade; é omissa quanto ao conceito de 
transferência de alimentos medicamentosos entre lotes, à rotulagem específica de alimentos 
medicamentosos para animais e aos alimentos medicamentosos para animais de companhia, e 
é vaga sobre se os alimentos medicamentosos podem ser preparados na fábrica antes da 
emissão da receita médico-veterinária, permitindo que os Estados-Membros tenham 
interpretações diferentes. Além disso, do ponto de vista da Comissão, a legislação em vigor é 
suscetível de perpetuar as discrepâncias existentes entre os Estados-Membros na sua 
aplicação, gerando assim condições de concorrência desiguais para os operadores 
profissionais no mercado único. 

O objetivo da proposta é, por conseguinte, atualizar a legislação em vigor relativa aos 
alimentos medicamentosos e revogar a Diretiva 90/167/CEE, harmonizando, com um nível de 
segurança elevado, o fabrico, a comercialização e a utilização de alimentos medicamentosos 
para animais e produtos intermédios na União Europeia. O regulamento resultante permitirá a 
produção antecipada de alimentos medicamentosos para animais e a mistura móvel e na 
exploração agrícola, e estabelecerá os parâmetros para estes regimes. As disposições do 
projeto de proposta incluem medidas para a eliminação na exploração de alimentos 
medicamentosos para animais não utilizados. Serão impostos limites ao nível da UE para a 
transferência de medicamentos veterinários nos alimentos para animais, que devem ser 
adaptados com base numa avaliação dos riscos para os animais e os seres humanos no que diz 
respeito aos diferentes tipos de substâncias ativas. 

II. Os artigos pertinentes do Tratado 

As bases jurídicas previstas para esta proposta são os artigos 43.º e 168.º, n.º 4, alínea b), do 
TFUE. 

O artigo 43.º do TFUE tem a seguinte redação (sublinhado acrescentado no n.º 2):

Artigo 43.º
(ex-artigo 37.º do TCE)

 



AL\1071386PT.doc 3/9 PE564.927v02-00

PT

 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.

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.

Nos termos do artigo 40.º, n.º 1, do TFUE será criada uma organização comum dos 
mercados agrícolas «[a] fim de atingir os objetivos definidos no artigo 39.º».  

O artigo 39.° do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 39.º
(ex-artigo 33.º do 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;
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c) Estabilizar os mercados;
 
d) Garantir a segurança dos abastecimentos;
 
e) Assegurar preços razoáveis nos fornecimentos aos consumidores.
 
2. Na elaboração da Política Agrícola Comum e dos métodos especiais que ela possa 
implicar, tomar-se-á em consideração:
 
a) A natureza particular da atividade agrícola decorrente da estrutura social da agricultura e 
das disparidades estruturais e naturais entre as diversas regiões agrícolas;
 
b) A necessidade de efetuar gradualmente as adaptações adequadas;
 
c) O facto de a agricultura constituir, nos Estados-Membros, um sector intimamente ligado 
ao conjunto da economia.

O artigo 168.º, n.º 4, alínea b), dispõe o seguinte:

Artigo 168.º, n.º 4, alínea b)
(ex-artigo 152.º do TCE)

(...)

4. Em derrogação do n.º 5 do artigo 2.º e da alínea a) do artigo 6.º, e nos termos da alínea k) 
do n.º 2 do artigo 4.º, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité 
das Regiões, contribuirão para a realização dos objetivos a que se refere o presente artigo, 
adotando, a fim de enfrentar os desafios comuns em matéria de segurança:

(...)

b) Medidas nos domínios veterinário e fitossanitário que tenham diretamente por 
objetivo a proteção da saúde pública;

(...)

III. A jurisprudência sobre a base jurídica

A escolha da base jurídica é importante porque a União é constitucionalmente fundada no 
princípio da atribuição de competências e a ação das suas instituições só pode ser 
empreendida de uma forma compatível com o mandato que o Tratado lhes confere1.

Da jurisprudência do Tribunal emergem certos princípios no que respeita à escolha de bases 

1 Parecer 2/00 sobre o Protocolo de Cartagena, Coletânea 2001, p. I-9713, n.º 3; Parecer 1/08 sobre o Acordo 
Geral sobre o Comércio de Serviços, Coletânea 2009, p. I-01255, n.º 110. 
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jurídicas. Em primeiro lugar, atendendo às consequências da base jurídica em termos de 
competência material e de processo, a escolha da base jurídica adequada reveste-se de uma 
importância de natureza constitucional1. Em segundo lugar, a escolha de uma base jurídica 
para uma medida da UE deve basear-se em fatores objetivos suscetíveis de controlo 
jurisdicional; entre estes elementos figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo desse 
ato2. Não tem qualquer influência a pretensão de uma instituição de participar de forma mais 
intensa na adoção de um ato determinado, o trabalho efetuado a outro título no domínio de 
ação em que o ato se insere ou o contexto da adoção do ato.3

A escolha de uma base jurídica incorreta pode, portanto, justificar a anulação do ato em 
causa4.

No que respeita às bases jurídicas múltiplas, se o exame do ato proposto demonstrar que este 
persegue uma dupla finalidade ou tem duas componentes, e se uma destas for identificável 
como principal ou preponderante, sendo a outra apenas acessória, o ato deverá ter por 
fundamento uma base jurídica única, a exigida pela finalidade ou componente principal ou 
preponderante5. Por outro lado, caso um ato tenha diversos objetivos ou componentes 
concomitantes que se encontram indissoluvelmente ligadas entre si, sem que nenhuma seja 
secundária e indireta em relação às outras, o ato deve ser baseado nas diversas disposições 
relevantes do Tratado6.

A cumulação de duas bases jurídicas está, contudo, excluída se para os dois fundamentos 
estiverem previstos dois processos incompatíveis ou se essa cumulação lesar os direitos do 
Parlamento7. 

IV. Finalidade e conteúdo do regulamento proposto 

O âmbito de aplicação da proposta de regulamento abrange o fabrico, a colocação no mercado 
e a utilização de alimentos medicamentosos em animais utilizados para a alimentação humana 
e em animais de companhia na União Europeia8. O considerando 2 da proposta refere que «[a] 
produção animal ocupa um lugar de destaque na agricultura da União. As regras relativas aos 

1 Parecer 2/00 sobre o Protocolo de Cartagena, Coletânea 2001, p. I-9713, n.º 5; Processo C-370/07 
Comissão/Conselho [2009], Coletânea p. I-08917, n.ºs 46-49; Parecer 1/08 sobre o Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços, Coletânea 2009, p. I-01255, n.º 110.
2 Processo C-411/06 Comissão/Parlamento e Conselho, Coletânea 2009, p. I-7585, n.º45, e a jurisprudência aí 
citada, bem como Processo C-130/10, Parlamento/Conselho, Coletânea 2012, n.º 42, e a jurisprudência aí citada. 
3 Processo C-269/97 Comissão/Conselho, Coletânea 2000, p. I-2257, n.º 44.  
4 Parecer 2/00 sobre o Protocolo de Cartagena, Coletânea 2001, p. I-9713, n.º 5.
5 Processo C-42/97 Parlamento/Conselho, Coletânea 1999, p. I-868, n.ºs 39 e 40; Processo C-36/98 
Espanha/Conselho, Coletânea 2001, p. I-779, n.º 59; Processo C-211/01 Comissão/Conselho, Coletânea 2003, p. 
I-8913, n.º 39. 
6 Processo C-165/87 Comissão/Conselho, Coletânea 1988, p. I-5545, n.º 11; Processo C-178/03 
Comissão/Parlamento Europeu e Conselho, Coletânea 2006, p. I-107, n.ºs 43-56. 
7 Processo C-178/03 Comissão/Parlamento Europeu e Conselho, Coletânea 2006, p. I-107, n.º 57. Processos 
apensos C-164/97 e C-165/97, Parlamento/Conselho, Coletânea 1999, p. I-1139, n.º 14; Processo C-300/89, 
Comissão/Conselho («Dióxido de titânio»),  Coletânea 1991, p. I-2867, n.ºs 17-25; Processo C-338/01 
Comissão/Conselho, Coletânea 2004, p. I-4829 (Cobrança de impostos indiretos), n.º 57.  
8 O regulamento não se aplicaria a medicamentos veterinários utilizados como componente medicinal dos 
alimentos medicamentosos, que são regulados ao abrigo da legislação específica em matéria de medicamentos 
veterinários. 
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alimentos medicamentosos para animais têm uma influência significativa na manutenção e 
criação de animais, incluindo animais não utilizados na alimentação humana, bem como na 
produção de produtos de origem animal.»

Se aprovado, o regulamento revogará a Diretiva 90/167/CEE. O considerando 4 da proposta 
menciona que «[a] experiência adquirida com a aplicação da Diretiva 90/167/CEE 
demonstrou que devem ser tomadas medidas adicionais para reforçar a eficácia do 
funcionamento do mercado interno e explicitamente dar e melhorar a possibilidade de tratar 
animais não utilizados na alimentação humana com alimentos medicamentosos para animais». 

A este respeito, a exposição de motivos da proposta indica que «[o] objetivo da revisão das 
regras em matéria de alimentos medicamentosos para animais consiste em harmonizar, com 
um nível de segurança elevado, o fabrico, a comercialização e a utilização de alimentos 
medicamentosos para animais e produtos intermédios na UE, bem como refletir o progresso 
técnico neste domínio» e, além disso, salienta que «a legislação em vigor é suscetível de 
perpetuar as discrepâncias existentes entre os Estados-Membros na sua aplicação. Tal gera 
condições de concorrência desiguais para os operadores profissionais no mercado único. É 
necessário harmonizar a aplicação da legislação, reduzir os encargos financeiros e 
administrativos e apoiar a inovação.» 

O considerando 24 da proposta, por seu lado, embora aborde principalmente as questões da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, refere de forma concisa os objetivos do regulamento, 
nomeadamente «assegurar um elevado nível de proteção da saúde humana e animal, 
fornecendo uma informação adequada aos utilizadores e reforçando o bom funcionamento do 
mercado interno [...]».

O regulamento proposto estabelece regras relativas ao fabrico, à composição, à colocação no 
mercado e à utilização de alimentos medicamentosos para animais. São aplicáveis os 
requisitos gerais de fabrico estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 183/20051. O artigo 4.º da 
proposta de regulamento impõe aos operadores das empresas do setor dos alimentos para 
animais a obrigação de criar, implementar e manter procedimentos escritos permanentes 
baseados no sistema de análise de perigos e pontos críticos de controlo. Além disso, nos 
termos do artigo 5.º, os alimentos medicamentosos só podem ser fabricados a partir de 
medicamentos veterinários autorizados ao abrigo da legislação em matéria de medicamentos 
veterinários2. 

A proposta estabelece também regras para a incorporação homogénea dos medicamentos 
veterinários nos alimentos para animais e os requisitos para evitar a transferência de 
substâncias ativas para alimentos não visados para animais. Integra igualmente normas sobre 
a produção antecipada, a rotulagem e a embalagem dos alimentos medicamentosos. Os artigos 
12.º a 14.º da proposta regulamentam a aprovação dos operadores das empresas do setor dos 
alimentos para animais e estabelecem as regras que esses operadores devem cumprir para 
poderem fabricar alimentos medicamentosos para animais. 

1  Regulamento (CE) n.º 183/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de janeiro de 2005, que 
estabelece requisitos de higiene dos alimentos para animais (JO L 35 de 8.2.2005, p. 1-22).
2  Diretiva 2001/82/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de novembro de 2001, que estabelece um 
código comunitário relativo aos medicamentos veterinários (JO L 311 de 28.11.2001, p. 1-66).
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A proposta de regulamento estabelece nos artigos 15.º a 17.º regras específicas para as 
receitas, a validade das receitas, a utilização de alimentos medicamentosos que contêm 
agentes antimicrobianos em animais utilizados na alimentação humana e as quantidades 
necessárias para o tratamento dos animais com alimentos medicamentosos. Os fabricantes, 
distribuidores e utilizadores de alimentos medicamentosos para animais devem conservar 
registos diários para o rastreio eficaz dos alimentos medicamentosos. No que diz respeito a 
medicamentos veterinários autorizados a nível nacional, a proposta de regulamento estabelece 
regras para o comércio intra-União de alimentos medicamentos para animais, a fim de evitar 
distorções da concorrência. 

Além disso, a proposta exige aos Estados que estabeleçam regras no que respeita às sanções 
aplicáveis às infrações ao regulamento e que tomem todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação. 

V. Determinação da base jurídica adequada 

Tendo em conta que a finalidade e o conteúdo da proposta consiste na harmonização, 
mediante um regulamento, do fabrico, da colocação no mercado e da utilização de alimentos 
medicamentosos para animais, os quais são geralmente utilizados para tratar doenças de 
animais em grandes grupos de animais, de modo a assegurar um elevado nível de proteção da 
saúde humana e animal, fornecer uma informação adequada aos utilizadores e reforçar o bom 
funcionamento do mercado interno no domínio da agricultura, os artigos 43.º e 168.º, n.º 4, 
alínea b), do TFUE, constituem a base jurídica adequada do regulamento. 

No que respeita ao artigo 43.° do Tratado, afigura-se útil referir que, segundo  a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, este artigo constitui a base jurídica 
adequada para toda a regulamentação relativa à produção e à comercialização dos produtos 
agrícolas enumerados no anexo I do Tratado, que contribua para a realização de um ou vários 
objetivos da Política Agrícola Comum enunciados no artigo 39.° do Tratado. Neste contexto, 
é também jurisprudência constante que se um ato legislativo constitui um meio essencial para 
o incremento da produtividade da agricultura (objetivo previsto no 39.º, n.º 1, alínea a) do 
Tratado) esse ato deve ser adotado com base no artigo 43.º do Tratado, embora, aplicando-se 
sobretudo a produtos abrangidos pelo anexo I, inclua também subsidiariamente outros 
produtos não referidos nesse anexo1.

1 Processo C-180/96 Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte/Comissão das Comunidades 
Europeias, Coletânea 1998, p. I-02265, e jurisprudência aí citada; C-11/88, Comissão/Conselho (Substâncias e 
produtos indesejáveis na alimentação dos animais — base jurídica), Coletânea 1989, p. 3799, n.º 15, publicação 
sumária, que menciona o seguinte: «O artigo 43.° do Tratado constitui a base jurídica adequada para toda a 
regulamentação relativa à produção e à comercialização dos produtos agrícolas enumerados no anexo II do 
Tratado, que contribua para a realização de um ou vários objetivos da política agrícola comum enunciados no 
artigo 39.° do Tratado.  Tais regulamentações, mesmo que tenham em vista, ao lado dos objetivos incluídos na 
política agrícola comum, outros que, na falta de normas especiais, são prosseguidos a título do artigo 100.° do 
Tratado, podem incluir a harmonização das disposições nacionais nessa matéria sem que seja necessário recorrer 
a este último artigo. Este, com efeito, tendo em conta a prioridade que o artigo 38.º, n.º 2, do Tratado assegura às 
normas especiais do domínio agrícola face às normas gerais relativas ao estabelecimento do mercado comum, 
não poderá ser invocado para restringir o âmbito de aplicação do artigo 43.º (ver acórdãos de 23 de fevereiro de 
1988, Reino Unido/Conselho, 68/86 e 131/86, Colect., p. 855 e 905). A Diretiva 87/519, que altera a Diretiva 
74/63/CEE relativa às substâncias e produtos indesejáveis na alimentação dos animais, se bem que possa visar 
subsidiariamente certos produtos não incluídos no anexo II, aplica-se essencialmente a produtos que relevam 
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O regulamento proposto visa contribuir para os objetivos da Política Agrícola Comum 
estabelecidos no artigo 39.º do TFUE, nomeadamente, a) incrementar a produtividade 
fomentando o progresso técnico, assegurando o desenvolvimento racional da produção, bem 
como 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, e e) assegurar preços razoáveis nos 
fornecimentos aos consumidores.

O artigo 43.º do TFUE tem cinco parágrafos, dois dos quais são bases jurídicas. O n.º 2 do 
referido artigo habilita o Parlamento Europeu e o Conselho a estabelecer, de acordo com o 
processo legislativo ordinário, a organização comum dos mercados agrícolas prevista no 
artigo 40.º, n.º 1, bem como as demais disposições necessárias à prossecução dos objetivos da 
Política Agrícola Comum e da Política Comum das Pescas. Por seu lado, o n.º 3 autoriza o 
Conselho, sob proposta da Comissão, a adotar 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. 

Releva do conteúdo do regulamento proposto que este não integra qualquer elemento relativo 
ao artigo 43.º, n.º 3, do TFUE e que, assim, este número não tem relevância para efeitos da 
proposta. O artigo 43.º, n.º 2, do TFUE abrange todos os aspetos da Política Agrícola Comum 
visados nesta proposta. Por conseguinte, será adequada a correção da base jurídica, no sentido 
de a limitar ao artigo 43.º, n.º 2, do TFUE. Esta é também a conclusão do Serviço Jurídico do 
Parlamento1. 

Em relação ao artigo 168.º, n.º 4, alínea b), do TFUE, deduz-se claramente dos considerandos 
e do conteúdo do regulamento proposto que este visa também proteger a saúde pública através 
da adoção de medidas nos domínios veterinário e fitossanitário. O regulamento proposto tem 
como objetivo o fabrico, a colocação no mercado e a utilização dos alimentos 
medicamentosos para animais, os quais devem ser produzidos apenas com medicamentos 
veterinários autorizados, cuja compatibilidade deve ser assegurada, para efeitos de segurança 
e eficácia do produto.

Segundo a jurisprudência em matéria de bases jurídicas mencionada supra, é possível uma 
base jurídica múltipla, apenas caso se possa determinar que uma medida prossegue várias 
finalidades contemporâneas ou tem várias componentes que se encontram ligadas de forma 
indissociável, sem que uma seja secundária e indireta relativamente à outra. Afigura-se que 
este é o caso da presente proposta. De facto, pode concluir-se que a proposta tem dois 
objetivos principais intimamente ligados, nomeadamente, assegurar um elevado nível de 
proteção da saúde humana e animal e reforçar o bom funcionamento do mercado interno, 
nenhum dos quais parecendo ter precedência em relação ao outro.  

Além disso, ambas as disposições preveem o processo legislativo ordinário, pelo que não 
qualquer problema de incompatibilidade entre as duas bases jurídicas. 

desse anexo e, por outro lado, representa um fator essencial para o incremento da produtividade da agricultura, 
objetivo previsto no artigo 39.°, n.º 1, alínea a), do Tratado.» 
1 Cf. nota do Serviço Jurídico, de 19 de junho de 2015. 
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VI. Conclusões e recomendações

Assim, na sua reunião de 13 de julho de 2015, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, 
por 21 votos a favor e 2 contra1 que o artigo 43.º, n.º 2, e o artigo 168, n.º 4, alínea b) do 
TFUE, constituem a base jurídica adequada da proposta e, por conseguinte, recomenda à 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural que altere a referência ao artigo 43.º do 
TFUE e a limite ao n.º 2 do referido artigo. 

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

Pavel Svoboda

1 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (Presidente), Jean-Marie Cavada 
(Vice-Presidente), Axel Voss (Vice-Presidente), Mady Delvaux (Vice-Presidente), Max Andersson, Joëlle 
Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne 
Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, 
Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (em 
substituição de Jiří Maštálka, nos termos do artigo 200.º, n.º 2), Bogdan Brunon Wenta (em substituição de 
Therese Comodini Cachia, nos termos do artigo 200.º, n.º 2).


