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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da 
política agrícola comum e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1306/2013 
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Ex.mo Senhor Presidente,

Por carta de 6 de julho de 2021, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no artigo 40.º, n.º 2, do Regimento, que esta analisasse se o artigo 322.º, n.º 
1, alínea a), do TFUE deve ser aditado à base jurídica da proposta da Comissão em apreço.

A comissão procedeu à análise da supracitada questão na sua reunião de 30 de setembro de 
2021.

I – Contexto

A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao financiamento, 
à gestão e ao acompanhamento da política agrícola comum e que revoga o Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013 (a seguir designada «a proposta») baseou-se no artigo 43.º, n.º 2, do TFUE. A 
proposta, juntamente com as outras duas propostas que fazem parte do denominado pacote 
sobre a política agrícola da UE1, foi até há pouco debatida no âmbito de negociações 

1 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os Regulamentos (UE) n.º 
1308/2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas, (UE) n.º 1151/2012, 
relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, (UE) n.º 251/2014, relativo 
à definição, descrição, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas dos produtos vitivinícolas 
aromatizados, (UE) n.º 228/2013, que estabelece medidas específicas no domínio da agricultura a favor das 
regiões ultraperiféricas da União, e (UE) n.º 229/2013, que estabelece medidas específicas no domínio agrícola a 
favor das ilhas menores do mar Egeu [COM(2018) 394 final – 2018/0218 (COD)]; e proposta de regulamento do 
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interinstitucionais. Em 28 de junho de 2021, foi alcançado um acordo provisório. Durante as 
negociações, constatou-se que era necessário aditar o artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE.

II – Artigos pertinentes do Tratado

O artigo 43.º, n.º 2, do TFUE sobre a política agrícola comum dispõe que o Parlamento 
Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 
estabelecem as disposições necessárias à prossecução dos objetivos desta política.

Nos termos do artigo 322.º, n.º 1, do TFUE, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando 
de acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta ao Tribunal de Contas, 
adotam, por meio de regulamentos, as regras financeiras que definem as modalidades relativas 
à elaboração e execução do orçamento. A alínea a) deste artigo faz referência às «regras 
financeiras que definem, nomeadamente, as modalidades relativas à elaboração e execução do 
orçamento e à prestação e fiscalização das contas».

III – Jurisprudência do TJUE sobre a escolha da base jurídica

Antes de mais, importa recordar o critério jurídico para a escolha da base jurídica. Segundo a 
jurisprudência constante do Tribunal, a escolha da base jurídica de um ato da União deve 
assentar em elementos objetivos suscetíveis de controlo jurisdicional, entre os quais figuram, 
nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato. Se o exame de um ato demonstrar que este 
tem duas finalidades ou duas componentes, e se uma dessas finalidades ou dessas 
componentes for identificável como principal ou preponderante, enquanto a outra é apenas 
acessória, o ato deve assentar numa única base jurídica, a saber, a exigida pela finalidade ou 
pela componente principal ou preponderante. Só a título excecional, se se concluir que o ato 
em causa tem simultaneamente várias finalidades ou várias componentes indissociavelmente 
ligadas, sem que uma seja secundária e indireta em relação à outra, terá tal ato de assentar nas 
diferentes bases jurídicas correspondentes2, desde que essas bases sejam compatíveis do ponto 
de vista processual3.

IV - Finalidade e conteúdo do ato proposto

O objetivo e o conteúdo da proposta são claramente expostos no artigo 1.º, que indica que o 
regulamento proposto estabelece regras relativas ao financiamento das despesas no âmbito da 
política agrícola comum (PAC), incluindo despesas no domínio do desenvolvimento rural, aos 
sistemas de gestão e de controlo a instituir pelos Estados-Membros e aos procedimentos de 

Parlamento Europeu e do Conselho que define regras para o apoio aos planos estratégicos a estabelecer pelos 
Estados-Membros no âmbito da política agrícola comum (planos estratégicos da PAC) e financiados pelo Fundo 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), 
e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (UE) 
n.º 1307/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho [COM(2018)392 final – 2018/0216 (COD)].  
2 Ver acórdãos de 27 de setembro de 1988, Comissão/Conselho, C-165/87, EU:C:1988:458, n.os 11-13; de 26 de 
março de 1996, Parlamento/Conselho, C-271/94, EU:C:1996:133, n.º 32; de 10 de janeiro de 2006, 
Comissão/Parlamento e Conselho, C-178/03, EU:C:2006:4, n.os 42-43; de 6 de novembro de 2008, 
Parlamento/Conselho, C-155/07, EU:C:2008:605, n.os 35-36; e de 8 setembro de 2009, Comissão/Parlamento e 
Conselho, C-411/06, EU:C:2009:518, n.os 45-47.  
3 Caso duas ou mais bases jurídicas se apliquem conjuntamente, mas os processos nelas previstos sejam 
incompatíveis, não se pode pôr em causa a eficácia de qualquer um dos processos pela aplicação conjunta de 
ambas as bases jurídicas. Ver acórdão de 11 de junho de 1991, Comissão/Conselho («Dióxido de titânio»), 
C‑300/89, EU:C:1991:244, n.os 19-20.  



AL\1240001PT.docx 3/5 PE697.662v01-00

PT

apuramento e de conformidade. Os restantes artigos, bem como os considerandos, confirmam 
que a finalidade e o conteúdo da proposta, em conjugação com as propostas paralelas, 
consistem efetivamente em introduzir novas regras sobre a gestão e o financiamento da 
política agrícola comum, tal como atualmente estabelecidas no Regulamento (CE) 
n.º 1306/20134 (o atual «Regulamento Horizontal da PAC»), nomeadamente mediante a 
introdução de uma série de disposições financeiras atualizadas em conformidade com o 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 (a seguir designado «Regulamento Financeiro»)5.

Entre as disposições da proposta, reveste-se de especial relevância para o presente efeito o 
artigo 14.º. Este artigo estabelece uma «reserva agrícola», dotada de fundos a utilizar em caso 
de crises graves de natureza diferente, com que o setor se pode deparar durante o período de 
programação. A fim de manter fundos suficientes na reserva, e até de os aumentar ao longo do 
tempo, o artigo 14.º prevê a transição de recursos financeiros não utilizados de um exercício 
para outro, sem qualquer limite de tempo. O conteúdo do artigo 14.º da proposta não foi 
objeto de qualquer alteração nem no âmbito do mandato do Parlamento nem no âmbito do 
mandato do Conselho. O artigo 14.º prevê o seguinte:

Em derrogação ao artigo 12.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento Financeiro, as dotações não 
autorizadas da reserva agrícola serão transitadas sem limite de tempo para financiar a 
reserva agrícola nos exercícios seguintes.

No entanto, a transição de dotações orçamentais rege-se essencialmente pelo Regulamento 
Financeiro. Este último estabeleceu o princípio da «anualidade» do orçamento. Com efeito, o 
artigo 3.º do Regulamento Financeiro dispõe o seguinte:

1. As disposições relativas à execução das receitas e despesas do orçamento, constantes de 
um ato de base, respeitam os princípios orçamentais enumerados no título II.

2. Sem prejuízo do n.º 1, as propostas ou alterações de propostas apresentadas à autoridade 
legislativa que contenham derrogações às disposições do presente regulamento, com exceção 
das disposições previstas no título II, (...) mencionam claramente essas derrogações e 
apresentam as razões específicas que as justificam no respetivo preâmbulo e na sua 
exposição de motivos.

O Título II do Regulamento Financeiro tem por objeto o «orçamento e princípios 
orçamentais» e compreende os artigos 6.º a 38.º. No artigo 12.º do Regulamento Financeiro, o 
n.º 1 e o n.º 2, alínea d), têm a seguinte redação:

1. As dotações não utilizadas no final do exercício para o qual foram inscritas são 
canceladas, salvo se forem transitadas nos termos dos n.os 2 a 8.

4 Regulamento (UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, relativo 
ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da Política Agrícola Comum e que revoga os Regulamentos 
(CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 e (CE) n.º 485/2008 
do Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 549). 
5 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 2018, 
relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 
1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, UE n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e revoga o Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012 (JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).  



PE697.662v01-00 4/5 AL\1240001PT.docx

PT

2. As dotações a seguir indicadas podem ser transitadas (...), mas apenas para o exercício 
seguinte:

(...)

d) Dotações não autorizadas relativas às ações referidas no artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento 
(UE) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho.

É, pois, claro que, de acordo com o princípio da «anualidade» acima descrito, as dotações não 
utilizadas devem ser canceladas. O Regulamento Financeiro prevê, no entanto, algumas 
exceções limitadas ao princípio da «anualidade»: uma delas diz respeito precisamente à 
agricultura, concretamente às despesas do Fundo Europeu Agrícola de Garantia («FEAGA»). 
O artigo 12.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento Financeiro atrás citado permite que as dotações 
não autorizadas sejam transitadas, mas apenas para o exercício seguinte. No artigo 12.º, n.º 2, 
alínea d), do Regulamento Financeiro, as despesas do FEAGA são descritas como ações 
referidas no artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, uma vez que esse artigo 
específico rege as despesas em causa.

V – Análise e determinação da base jurídica adequada

Nos termos do artigo 102.º, n.º 2, da proposta, as referências ao Regulamento (CE) 
n.º 1306/2013 contidas na legislação da UE devem ser entendidas como referências à própria 
proposta. No quadro de correspondência anexo à proposta, o artigo 5.º desta última 
corresponde ao artigo 4.º do Regulamento n.º 1306/2013. Por conseguinte, a possibilidade de 
transitar dotações, mas apenas para o exercício seguinte, ou seja, a derrogação de um ano ao 
princípio da «anualidade» previsto no artigo 12.º, n.º 2, alínea d), do Regulamento Financeiro, 
aplicar-se-ia também no âmbito do regime jurídico estabelecido pela proposta.

A criação de uma lex specialis com base no direito primário seria a única foram de prever a 
possibilidade de transitar dotações sem qualquer limite de tempo. Por conseguinte, seria 
necessário aditar à base jurídica da proposta o artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE, que 
atribui ao legislador competências para estabelecer regras sobre a execução do orçamento da 
União.

Não é clara a razão pela qual o artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE não foi incluído na base 
jurídica da proposta inicial da Comissão, que já continha o artigo sobre a reserva na sua 
versão atual. Note-se igualmente que nem o Parlamento nem o Conselho levantaram a questão 
da base jurídica no âmbito dos respetivos mandatos.

No que diz respeito ao procedimento, o artigo 322.º, n.º 1, do TFUE prevê a consulta do 
Tribunal de Contas como requisito processual. Apesar de o artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do 
TFUE não fazer parte da base jurídica da proposta, o Tribunal de Contas emitiu um parecer 
sobre a proposta em apreço, em que faz explicitamente referência a esse artigo do Tratado. 
Fá-lo no âmbito de um parecer que contempla as três propostas de reforma da PAC6. Pode, 
pois, considerar-se que o requisito processual de consulta do Tribunal de Contas foi 

6 Parecer n.º 7/2018 (nos termos do artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE) sobre as propostas da Comissão de 
regulamentos no âmbito da política agrícola comum para o período pós-2020 (COM(2018) 392, 393 e 394 final), 
JO C 41 de 1.2.2019, p. 1.
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cumprido.

Por último, por uma questão de exaustividade, convém igualmente assinalar que razões 
semelhantes levaram a Comissão a aditar o artigo 322.º, n.º 1, do TFUE às bases jurídicas 
setoriais de uma série de atos que regem os fundos estruturais7. O legislador da União aceitou 
este aditamento.

À luz do que precede, e tendo em conta a finalidade e o conteúdo da proposta, o Serviço 
Jurídico sugeriu que o artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE fosse aditado à sua base jurídica.

VI – Conclusão e recomendação

Na sua reunião de 30 de setembro de 2021, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 
23 votos a favor, nenhum voto contra e 1 abstenção8, e tendo em conta a finalidade e o 
conteúdo da proposta em apreço, recomendar o aditamento do artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do 
TFUE à sua base jurídica.

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

Adrián Vázquez Lázara

7 Ver, por exemplo, a proposta relativa ao Regulamento Disposições Comuns (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 
– 2018/0196 (COD)). O acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais foi aprovado pelo 
Parlamento em 21 de junho de 2021. 
8 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Sergey 
Lagodinsky (vice-presidente), Marion Walsmann (vice-presidente), Ibán García del Blanco (vice-presidente), 
Raffaele Stancanelli (vice-presidente), Pascal Arimont, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea (em 
substituição de Javier Zarzalejos, nos termos do artigo 209.º, n.º 7, do Regimento), Patrick Breyer, Daniel Buda, 
Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jean-Paul Garraud, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, 
Karen Melchior, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Axel Voss, Lara 
Wolters, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski.


