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Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em 18 de fevereiro de 2019, nos termos do artigo 39.º, n.º 5, do Regimento, a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos decidiu, por sua própria iniciativa, apresentar o segundo parecer sobre a 
adequação da base jurídica da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à proteção das pessoas que denunciam infrações ao direito da União no que diz 
respeito aos resultados das negociações interinstitucionais.

A Comissão baseou a sua proposta em várias bases jurídicas setoriais. A base jurídica é 
indicada do seguinte modo: 

«Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente os 
artigos 16.º, 33.º, 43.º, 50.º, 53.º, n.º 1, 62.º, 91.º, 100.º, 103.º, 109.º, 114.º, 168.º, 169.º, 192.º, 
207.º e 325.º, n.º 4, e o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, 
nomeadamente, o artigo 31.º,»

No prazo estipulado para o efeito, foi apresentada uma série de alterações que propunham 
aditamentos à base jurídica. Nesta ótica, em 25 de outubro de 2018, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos adotou um parecer sobre a base jurídica no que diz respeito à adequação destas 
alterações. O Conselho examinou e modificou a base jurídica da proposta da Comissão na sua 
abordagem geral. 
No acordo final, os colegisladores acordaram na supressão dos artigos 33.º, 62.º, 103.º, 109.º e 
207.º do TFUE e estabeleceram, por outro lado, que as referências aos artigos 43.º, 168.º 
e 192.º diziam respeito, respetivamente, aos n.os 2, 4 e 1 desses artigos. Por conseguinte, é 
pertinente analisar se a base jurídica estabelecida no acordo final é adequada.

I – Contexto

Nas suas resoluções, de 24 de outubro de 2017, sobre as medidas legítimas para proteger os 
denunciantes que agem no interesse público, e de 20 de janeiro de 2017, sobre o papel dos 
autores de denúncias na proteção dos interesses financeiros da União Europeia, o Parlamento 
instou a Comissão a apresentar uma proposta legislativa horizontal que garantisse um elevado 
nível de proteção dos denunciantes na UE, nos setores público e privado, bem como nas 
instituições nacionais e da UE.

Existem atualmente normas relativas aos denunciantes de irregularidades em certos domínios 
do direito da União, nomeadamente no Estatuto dos Funcionários e em alguns regulamentos 
relativos ao branqueamento de capitais e aos mercados financeiros.  

A proposta de diretiva em apreço prevê normas relativas aos denunciantes que são aplicáveis 
às violações do direito da União nos domínios especificados no âmbito de aplicação e no 
anexo, em que se enumeram, diretamente ou mediante referência, os atos legislativos 
pertinentes da União. 

II – Artigos pertinentes do Tratado 

O artigo 16.º do TFUE tem a seguinte redação: 

Artigo 16.º

1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam 
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respeito.
2. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, estabelecem as normas relativas à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos e organismos da União, 
bem como pelos Estados-Membros no exercício de atividades relativas à aplicação do direito 
da União, e à livre circulação desses dados. A observância dessas normas fica sujeita ao 
controlo de autoridades independentes.
As normas adotadas com base no presente artigo não prejudicam as normas específicas 
previstas no artigo 39.º do Tratado da União Europeia.

O artigo 33.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 33.º

No âmbito de aplicação dos Tratados, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de 
acordo com o processo legislativo ordinário, tomarão medidas destinadas a reforçar a 
cooperação aduaneira entre os Estados-Membros e entre estes e a Comissão.

O artigo 43.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 43.º

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.
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O artigo 50.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 50.º

1. Para realizar a liberdade de estabelecimento numa determinada atividade, o Parlamento 
Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, e após 
consulta do Comité Económico e Social, adotarão diretivas.
2. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão exercerão as funções que lhes são 
confiadas nos termos das disposições anteriores, designadamente:
a) Dando prioridade, em geral, às atividades em que a liberdade de estabelecimento 
constitua uma contribuição particularmente útil para o desenvolvimento da produção e das 
trocas comerciais.
b) Assegurando uma colaboração estreita entre os serviços nacionais competentes tendo em 
vista conhecer as situações especiais, na União, das diversas atividades em causa;
c) Eliminando os procedimentos e práticas administrativas decorrentes, quer da legislação 
nacional, quer de acordos anteriormente concluídos entre os Estados-Membros, cuja 
manutenção constitua obstáculo à liberdade de estabelecimento;
d) Velando por que os trabalhadores assalariados de um dos Estados-Membros, empregados 
no território de outro Estado-Membro, possam permanecer nesse território, para nele 
exercerem uma atividade não assalariada, desde que satisfaçam as condições que lhes seriam 
exigidas se chegassem a esse Estado no momento em que pretendem ter acesso a essa 
atividade;
e) Tornando possível a aquisição e exploração de propriedades fundiárias, situadas no 
território de um Estado-Membro, por um nacional de outro Estado-Membro, na medida em 
que não sejam lesados os princípios estabelecidos no n.º 2 do artigo 39.º;
f) Aplicando a supressão gradual das restrições à liberdade de estabelecimento em todos os 
ramos de atividade considerados, por um lado, quanto às condições de constituição de 
agências, sucursais ou filiais no território de um Estado-Membro e, por outro, quanto às 
condições que regulam a admissão de pessoal do estabelecimento principal nos órgãos de 
gestão ou de fiscalização daquelas;
g) Coordenando as garantias que, para proteção dos interesses dos sócios e de terceiros, são 
exigidas nos Estados-Membros às sociedades, na aceção do segundo parágrafo do 
artigo 54.º, na medida em que tal seja necessário, e a fim de tornar equivalentes essas 
garantias;
h) Certificando-se de que as condições de estabelecimento não sejam falseadas pelos auxílios 
concedidos pelos Estados-Membros.

O artigo 53.º, n.º 1, do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 53.º, n.º 1

1. A fim de facilitar o acesso às atividades não assalariadas e ao seu exercício, o Parlamento 
Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, adotarão 
diretivas que visem o reconhecimento mútuo de diplomas, certificados e outros títulos, bem 
como a coordenação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes ao acesso às atividades não assalariadas e ao seu exercício.
O artigo 153.º do TFUE tem a seguinte redação:

O artigo 62.º do TFUE tem a seguinte redação:
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Artigo 62.º

As disposições dos artigos 51.º a 54.º, inclusive, são aplicáveis à matéria regulada no 
presente capítulo.

O artigo 91.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 91.º

1. Para efeitos de aplicação do artigo 90.º, e tendo em conta os aspetos específicos dos 
transportes, 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, 
estabelecem:
a) Regras comuns aplicáveis aos transportes internacionais efetuados a partir de ou com 
destino ao território de um Estado-Membro, ou que atravessem o território de um ou mais 
Estados-Membros;
b) As condições em que os transportadores não residentes podem efetuar serviços de 
transporte num Estado-Membro;
c) Medidas que permitam aumentar a segurança dos transportes;
d) Quaisquer outras disposições adequadas.
2. Aquando da adoção das medidas a que se refere o n.º 1, são tidos em conta os casos em 
que a aplicação seja suscetível de afetar gravemente o nível de vida e o emprego em certas 
regiões, bem como a exploração de equipamentos de transporte.

O artigo 100.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 100.º

1. As disposições do presente título são aplicáveis aos transportes por caminho-de-ferro, por 
estrada e por via navegável.
2. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, podem estabelecer disposições adequadas para os transportes marítimos e aéreos. 
Deliberam após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.

O artigo 103.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 103.º

1. Os regulamentos ou diretivas necessários à aplicação dos princípios constantes dos 
artigos 101.º e 102.º serão estabelecidos pelo Conselho, sob proposta da Comissão, após 
consulta do Parlamento Europeu.
2. Os regulamentos e as diretivas referidas no n.º 1 têm por finalidade, designadamente:
a) Garantir o respeito das proibições referidas no n.º 1 do artigo 101.º e no artigo 102.º, pela 
cominação de multas e adstrições;
b) Determinar as modalidades de aplicação do n.º 3 do artigo 101.º, tendo em conta a 
necessidade, por um lado, de garantir uma fiscalização eficaz e, por outro, de simplificar o 
mais possível o controlo administrativo;
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c) Definir, quando necessário, o âmbito de aplicação do disposto nos artigos 101.º e 102.º, 
relativamente aos diversos setores económicos;
d) Definir as funções respetivas da Comissão e do Tribunal de Justiça da União Europeia 
quanto à aplicação do disposto no presente número;
e) Definir as relações entre as legislações nacionais e as disposições constantes da presente 
secção ou as adotadas em execução do presente artigo.

O artigo 102.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 102.º

É incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que tal seja suscetível de 
afetar o comércio entre os Estados-Membros, o facto de uma ou mais empresas explorarem 
de forma abusiva uma posição dominante no mercado interno ou numa parte substancial 
deste.
Estas práticas abusivas podem, nomeadamente, consistir em:
a) Impor, de forma direta ou indireta, preços de compra ou de venda ou outras condições de 
transação não equitativas;
b) Limitar a produção, a distribuição ou o desenvolvimento técnico em prejuízo dos 
consumidores;
c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condições desiguais no caso de prestações 
equivalentes colocando-os, por esse facto, em desvantagem na concorrência;
d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, por parte dos outros contraentes, de 
prestações suplementares que, pela sua natureza ou de acordo com os usos comerciais, não 
têm ligação com o objeto desses contratos.

O artigo 109.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 109.º

O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode 
adotar todos os regulamentos adequados à execução dos artigos 107.º e 108.º e fixar, 
designadamente, as condições de aplicação do n.º 3 do artigo 108.º e as categorias de 
auxílios que ficam dispensadas desse procedimento.

O artigo 114.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 114.º

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, 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 
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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 o 
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 medidas, 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 o 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 
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 do disposto nos artigos 258.º e 259.º, a Comissão ou qualquer 
Estado-Membro pode recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, se 
considerar 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.

O artigo 168.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 168.º

1. Na definição e execução de todas as políticas e ações da União será assegurado um 
elevado nível de proteção da saúde.
A ação da União, que será complementar das políticas nacionais, incidirá na melhoria da 
saúde pública e na prevenção das doenças e afeções humanas e na redução das causas de 
perigo para a saúde física e mental. Esta ação abrangerá a luta contra os grandes flagelos, 
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fomentando a investigação sobre as respetivas causas, formas de transmissão e prevenção, 
bem como a informação e a educação sanitária e a vigilância das ameaças graves para a 
saúde com dimensão transfronteiriça, o alerta em caso de tais ameaças e o combate contra as 
mesmas.
A ação da União será complementar da ação empreendida pelos Estados-Membros na 
redução dos efeitos nocivos da droga sobre a saúde, nomeadamente através da informação e 
da prevenção.
2. A União incentivará a cooperação entre os Estados-Membros nos domínios a que se refere 
o presente artigo, apoiando, se necessário, a sua ação. Em especial, incentiva a cooperação 
entre os Estados-Membros a fim de aumentar a complementaridade dos seus serviços de 
saúde nas regiões fronteiriças.
Os Estados-Membros coordenarão entre si, em articulação com a Comissão, as suas políticas 
e programas nos domínios a que se refere o n.º 1. A Comissão, em estreito contacto com os 
Estados-Membros, pode tomar todas as iniciativas adequadas para promover essa 
coordenação, nomeadamente iniciativas para definir orientações e indicadores, organizar o 
intercâmbio das melhores práticas e preparar os elementos necessários à vigilância e à 
avaliação periódicas. O Parlamento Europeu é plenamente informado.
3. A União e os Estados-Membros fomentarão a cooperação com os países terceiros e as 
organizações internacionais competentes no domínio da saúde pública.
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:
a) Medidas que estabeleçam normas elevadas de qualidade e segurança dos órgãos e 
substâncias de origem humana, do sangue e dos derivados do sangue; essas medidas não 
podem obstar a que os Estados-Membros mantenham ou introduzam medidas de proteção 
mais estritas;
b) Medidas nos domínios veterinário e fitossanitário que tenham diretamente por objetivo a 
proteção da saúde pública;
c) Medidas que estabeleçam normas elevadas de qualidade e de segurança dos medicamentos 
e dos dispositivos para uso médico.
5. 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, também 
podem adotar medidas de incentivo destinadas a proteger e melhorar a saúde humana, e 
nomeadamente a lutar contra os grandes flagelos transfronteiriços, medidas relativas à 
vigilância das ameaças graves para a saúde com dimensão transfronteiriça, ao alerta em 
caso de tais ameaças e ao combate contra as mesmas, bem como medidas que tenham por 
objetivo direto a proteção da saúde pública relativamente ao tabagismo e ao alcoolismo, com 
exclusão da harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-
Membros.
6. O Conselho, sob proposta da Comissão, pode igualmente adotar recomendações para os 
fins enunciados no presente artigo.
7. A ação da União deve respeitar as responsabilidades dos Estados-Membros no que se 
refere à definição das respetivas políticas de saúde, bem como à organização e prestação de 
serviços de saúde e de cuidados médicos. As responsabilidades dos Estados-Membros 
incluem a gestão dos serviços de saúde e de cuidados médicos, bem como a repartição dos 
recursos que lhes são afetados. As medidas a que se refere a alínea a) do n.º 4 não afetam as 
disposições nacionais sobre doação de órgãos e de sangue, nem a sua utilização para fins 
médicos.



RR\1170275PT.docx 9/14 PE623.965v02-00

PT

O artigo 169.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 169.º

1. A fim de promover os interesses dos consumidores e assegurar um elevado nível de defesa 
destes, a União contribuirá para a proteção da saúde, da segurança e dos interesses 
económicos dos consumidores, bem como para a promoção do seu direito à informação, à 
educação e à organização para a defesa dos seus interesses.
2. A União contribuirá para a realização dos objetivos a que se refere o n.º 1 através de:
a) Medidas adotadas em aplicação do artigo 114.º no âmbito da realização do mercado 
interno;
b) Medidas de apoio, complemento e acompanhamento da política seguida pelos 
Estados-Membros.
3. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social, adotarão as medidas previstas na 
alínea b) do n.º 2.
4. As medidas adotadas nos termos do n.º 3 não obstam a que os Estados-Membros 
mantenham ou introduzam medidas de proteção mais estritas. Essas medidas devem ser 
compatíveis com os Tratados e serão notificadas à Comissão.

O artigo 192.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 192.º

1. 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, adotarão 
as ações a empreender pela União para realizar os objetivos previstos no artigo 191.º.
2. Em derrogação do processo de decisão previsto no n.º 1 e sem prejuízo do disposto no 
artigo 114.º, o Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um processo 
legislativo especial e após consulta ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e 
ao Comité das Regiões, adotará:
a) Disposições de caráter fundamentalmente fiscal;
b) As medidas que afetem:
- o ordenamento do território,
- a gestão quantitativa dos recursos hídricos ou que digam respeito, direta ou indiretamente, 
à disponibilidade desses recursos,
- a afetação dos solos, com exceção da gestão dos lixos;
c) As medidas que afetem consideravelmente a escolha de um Estado-Membro entre 
diferentes fontes de energia e a estrutura geral do seu aprovisionamento energético.
O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta ao 
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, pode tornar o 
processo legislativo ordinário aplicável aos domínios a que se refere o primeiro parágrafo.
3. 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, adotarão 
programas gerais de ação que fixarão os objetivos prioritários a atingir.
As medidas necessárias à execução destes programas são adotadas em conformidade com as 
condições previstas no n.º 1 ou no n.º 2, consoante o caso.
4. Sem prejuízo de certas medidas adotadas pela União, os Estados-Membros assegurarão o 
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financiamento e a execução da política em matéria de ambiente.
5. Sem prejuízo do princípio do poluidor-pagador, nos casos em que uma medida adotada 
nos termos do n.º 1 implique custos considerados desproporcionados para as autoridades 
públicas de um Estado-Membro, essa medida deve prever, sob a forma adequada:
- derrogações de caráter temporário e/ou
- um apoio financeiro proveniente do Fundo de Coesão criado nos termos do artigo 177.º.

O artigo 207.º do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 207.º

1. A política comercial comum assenta em princípios uniformes, designadamente no que diz 
respeito às modificações pautais, à celebração de acordos pautais e comerciais sobre 
comércio de mercadorias e serviços, e aos aspetos comerciais da propriedade intelectual, ao 
investimento estrangeiro direto, à uniformização das medidas de liberalização, à política de 
exportação, bem como às medidas de defesa comercial, tais como as medidas a tomar em 
caso de dumping e de subsídios. A política comercial comum é conduzida de acordo com os 
princípios e objetivos da ação externa da União.
2. O Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de regulamentos adotados de acordo com o 
processo legislativo ordinário, estabelecem as medidas que definem o quadro em que é 
executada a política comercial comum.
3. Quando devam ser negociados e celebrados acordos com um ou mais países terceiros ou 
organizações internacionais, é aplicável o artigo 218.º, sob reserva das disposições 
específicas do presente artigo.
Para o efeito, a Comissão apresenta recomendações ao Conselho, que a autoriza a encetar as 
negociações necessárias. Cabe ao Conselho e à Comissão assegurar que os acordos 
negociados sejam compatíveis com as políticas e normas internas da União.
As negociações são conduzidas pela Comissão, em consulta com um comité especial 
designado pelo Conselho para a assistir nessas funções e no âmbito das diretrizes que o 
Conselho lhe possa endereçar. A Comissão apresenta regularmente ao comité especial e ao 
Parlamento Europeu um relatório sobre a situação das negociações.
4. Relativamente à negociação e celebração dos acordos a que se refere o n.º 3, o Conselho 
delibera por maioria qualificada.
Relativamente à negociação e celebração de acordos nos domínios do comércio de serviços e 
dos aspetos comerciais da propriedade intelectual, bem como do investimento direto 
estrangeiro, o Conselho delibera por unanimidade sempre que os referidos acordos incluam 
disposições em relação às quais seja exigida a unanimidade para a adoção de normas 
internas.
O Conselho delibera também por unanimidade relativamente à negociação e celebração de 
acordos:
a) No domínio do comércio de serviços culturais e audiovisuais, sempre que esses acordos 
sejam suscetíveis de prejudicar a diversidade cultural e linguística da União;
b) No domínio do comércio de serviços sociais, educativos e de saúde, sempre que esses 
acordos sejam suscetíveis de causar graves perturbações na organização desses serviços ao 
nível nacional e de prejudicar a responsabilidade dos Estados-Membros de prestarem esses 
serviços.
5. A negociação e celebração de acordos internacionais no domínio dos transportes estão 
sujeitas às disposições do Título VI da Parte III e do artigo 218.º.
6. O exercício das competências atribuídas pelo presente artigo no domínio da política 
comercial comum não afeta a delimitação de competências entre a União e os 
Estados-Membros, nem conduz à harmonização das disposições legislativas ou 
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regulamentares dos Estados-Membros, na medida em que os Tratados excluam essa 
harmonização.

O artigo 325.º, n.º 4, do TFUE tem a seguinte redação:

Artigo 325.º, n.º 4

4. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário e após consulta ao Tribunal de Contas, adotarão as medidas necessárias nos 
domínios da prevenção e combate das fraudes lesivas dos interesses financeiros da União, 
tendo em vista proporcionar uma proteção efetiva e equivalente nos Estados-Membros, bem 
como nas instituições, órgãos e organismos da União.

O artigo 31.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica tem a 
seguinte redação:

Artigo 31.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica

As normas de base serão elaboradas pela Comissão, após parecer de um grupo de 
personalidades designadas pelo Comité Científico e Técnico de entre peritos cientistas dos 
Estados‑Membros, nomeadamente de entre peritos em matéria de saúde pública. A Comissão 
solicitará o parecer do Comité Económico e Social sobre as normas de base assim 
elaboradas. 
 
Após consulta do Parlamento Europeu, o Conselho aprovará as normas de base, deliberando 
por maioria qualificada, sob proposta da Comissão, a qual lhe transmitirá os pareceres 
obtidos junto dos comités.

III – Princípio geral para a escolha da base jurídica

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «a escolha da base jurídica de um ato 
comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização jurisdicional, 
entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato»1. A escolha de uma 
base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em causa.

Neste caso, é, pois, necessário determinar se a proposta:

1. Tem uma finalidade múltipla ou diversas componentes, sendo uma delas identificável 
como principal ou predominante e as restantes como meramente acessórias; ou 

2. Tem simultaneamente diversas finalidades ou diversas componentes que se encontram 
indissociavelmente ligadas, sem que uma seja secundária e indireta em relação às outras.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no primeiro caso, o ato deverá 
assentar numa base jurídica única, a saber, a exigida pela finalidade ou pela componente 
principal ou preponderante; no segundo caso, deverá basear-se nas diferentes bases jurídicas 

1 Processo C-45/86, Comissão contra Conselho (Preferências pautais generalizadas), Coletânea 1987 - 1439, 
ponto 5; Processo C-440/05, Comissão contra Conselho, Coletânea 2007 - I-9097; Processo C-411/06, Comissão 
contra Parlamento e Conselho, Coletânea 2009 - I-7585.
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correspondentes2.

Além disso, com base na jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, a combinação de 
várias bases jurídicas é possível, se estiverem indissociavelmente ligadas, sem que uma seja 
secundária e indireta em relação às outras, mas apenas se não implicarem processos de 
decisão incompatíveis3. As novas bases jurídicas propostas devem ser avaliadas nesta 
perspetiva, ou seja, é necessário determinar se preveem o recurso ao processo legislativo 
ordinário ou se são compatíveis com a base jurídica proposta pela Comissão.

IV – Finalidade e conteúdo aprovados a título provisório pelos colegisladores

Segundo acordado a título provisório, a presente diretiva tem por finalidade alcançar o duplo 
objetivo de reforçar a aplicação efetiva das infrações ao direito da União e de proporcionar 
um elevado nível de proteção às pessoas que denunciem tais violações, finalidade essa que é 
de natureza horizontal. A função da base jurídica consiste em definir as políticas e os 
domínios do direito da União a que este objetivo pode ser aplicado num único ato legislativo 
tendo em conta os condicionalismos processuais. 

Os domínios de intervenção que a proposta pretende abranger são definidos no artigo 1.º. 
Trata-se dos seguintes domínios: i) contratos públicos; ii) serviços financeiros, prevenção do 
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo; iii) segurança dos produtos; iv) 
segurança dos transportes; v) proteção do ambiente; vi) segurança nuclear; vii) segurança dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para animais, saúde e bem-estar animal; viii) saúde 
pública; ix) defesa do consumidor; e x) proteção da privacidade e dos dados pessoais, e 
segurança da rede e dos sistemas de informação. São igualmente incluídos os interesses 
financeiros da União, definidos no artigo 325.º do TFUE, e as infrações relacionadas com o 
mercado interno, a que se refere o artigo 26.º, n.º 2, do TFUE, respeitantes às normas que 
regem o imposto sobre as sociedades, ou expedientes cujo objetivo seja a obtenção de 
vantagens fiscais que contrariem o objetivo ou a finalidade da legislação aplicável em matéria 
de imposto sobre as sociedades. 

V – Análise e determinação da base jurídica pertinente

Tal como referido anteriormente, a proposta abrange uma série de domínios políticos e, uma 
vez que os Tratados não contêm uma disposição única que abranja os seus objetivos e 
finalidade, é inevitável que a base jurídica compreenda referências a várias disposições. No 
entanto, é desejável limitar, na medida do possível, o número de disposições referidas na 
citação que estabelece a base jurídica. 

No acordo final adotou-se a posição segundo a qual alguns domínios de intervenção podem 
ser abrangidos pelo âmbito de aplicação do artigo 114.º do TFUE, que, de acordo com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, constitui a base jurídica correta para a aproximação das 
legislações dos Estados-Membros no intuito de melhorar o funcionamento do mercado 
interno. Tal aplica-se, segundo o Conselho, aos artigos 33.º, 62.º, 103.º e 109.º do TFUE.  

O artigo 33.º do TFUE diz respeito ao reforço da cooperação aduaneira na União. O 
artigo 62.º do TFUE estabelece o procedimento para a adoção de medidas relativas aos 

2 Ver Processo C-411/06 supracitado, pontos 46-47.
3 Acórdãos de 6 de novembro de 2008, Parlamento contra Conselho, C-155/07, EU:C:2008:605, ponto 37, e de 3 

de setembro de 2009, Parlamento contra Conselho, C-166/07, EU:C:2009:499, pontos 68 e 69.
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serviços. O artigo 102.º do TFUE contém disposições relativas às questões de concorrência e 
o artigo 109.º do TFUE estabelece o procedimento relativo às medidas em matéria de auxílios 
estatais. 

As restantes disposições, exceto uma, são processualmente compatíveis. O único problema 
evidente diz respeito ao artigo 207.º do TFUE, que apenas permite a adoção de regulamentos 
e é, por conseguinte, incompatível do ponto de vista processual com uma proposta de diretiva. 

Neste contexto, é de notar ainda que o artigo 31.º do Tratado Euratom se refere a um processo 
de natureza não legislativa. No entanto, existem precedentes que combinam processos 
legislativos e não legislativos, como é o caso da Diretiva 2014/104/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as 
ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infrações às disposições do direito 
da concorrência dos Estados-Membros e da União Europeia, que tem por base jurídica o 
artigo 103.º (de caráter não legislativo) e o artigo 114.º (legislativo) do TFUE.

Por último, ao esclarecer que a referência ao artigo 43.º do TFUE se limita ao seu n.º 2, que a 
referência ao artigo 168.º do TFUE diz respeito ao seu n.º 4 e que a referência ao artigo 192.º 
do TFUE se limita ao seu n.º 1, o acordo final introduziu uma precisão consuetudinária em 
relação às partes dessas disposições que são relevantes para a proposta da Comissão. 

VI – Conclusão e recomendação

A medida compreende diversas componentes que se encontram indissociavelmente ligadas, 
sem que uma seja secundária e indireta em relação às outras. Nesta ótica, a construção geral 
da base jurídica proposta pela Comissão está correta na medida em que cada domínio de 
intervenção abrangido deve ser apoiado por uma disposição do TFUE. 

Tendo em conta os domínios de intervenção e as medidas abrangidas pelo texto em 
conformidade com o acordo provisório, a base jurídica estabelecida é adequada.

Na sua reunião de 18 de março de 2019, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu por 
unanimidade, com 15 votos a favor4, recomendar que a base jurídica estabelecida no acordo 
provisório fosse confirmada.

4 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada 
(vice-presidente), Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs 
Ferragut, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, Tadeusz 
Zwiefka, Dominique Bilde ( em substituição de Marie-Christine Boutonnet, nos termos do artigo 200.º, n.º 2, do 
Regimento), Josef Weidenholzer (em substituição de Evelyn Regner, nos termos do artigo 200.º, n.º 2, do 
Regimento).
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Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Pavel Svoboda

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.)


