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Artigo 136.º do Regimento
Pascal Durand
em nome do Grupo Renew
Marie Toussaint
em nome do Grupo Verts/ALE

Assunto: Reforma dos princípios gerais da comitologia

No início de 2017, a Comissão publicou uma proposta legislativa para rever o denominado 
procedimento de «comitologia», através do qual a Comissão exerce as competências de execução 
que lhe são conferidas pelo legislador da UE, com a assistência de comités de representantes dos 
Estados-Membros. Este projeto de regulamento reitera a necessidade de garantir uma maior 
responsabilização dos Estados-Membros no processo de decisão conducente à adoção de atos de 
execução.

O objetivo desta reforma é evitar o cenário tão frequente em que os comités de «comitologia», 
compostos por representantes dos Estados-Membros, não conseguem chegar a uma maioria 
qualificada e, por conseguinte, terminam «sem emissão de parecer». Na exposição de motivos do 
projeto de regulamento, a Comissão reconhece que é problemático que as autorizações dos OGM ou 
das substâncias ativas nos pesticidas possam ainda possam ser concedidas mesmo nos casos «sem 
emissão de parecer», uma vez que «esta situação é ainda mais complexa, já que estas decisões 
dizem muitas vezes respeito a matérias politicamente sensíveis, com impacto direto na vida dos 
cidadãos e das empresas, em especial no domínio da saúde e da segurança das pessoas, dos 
animais ou das plantas». Além disso, na maioria dos casos, a maior parte dos Estados-Membros 
costuma votar contra ou abster-se.

O artigo 6.º, n.º 3, do Regulamento Comitologia de 2011 não obriga a Comissão a conceder 
autorização nos casos «sem emissão de parecer» no comité de recurso e o considerando 14 do 
regulamento refere que a Comissão deve evitar opor-se à posição predominante do comité de 
recurso. Na sua oitava legislatura, o Parlamento adotou várias resoluções em que se opõe à adoção 
de decisões de colocação no mercado de substâncias ou produtos sensíveis devido às 
preocupações suscitadas relativamente aos riscos para a saúde humana e animal, bem como para o 
ambiente. No entanto, a Comissão continua a adotar atos de execução nos casos «sem emissão de 
parecer» e, por conseguinte, o fá-lo sem o apoio dos Estados-Membros e apesar das objeções do 
Parlamento.

1. Como explica a Comissão a sua decisão de continuar a adotar atos de execução, mesmo 
existindo uma falta clara de apoio por parte dos colegisladores?

2. Tenciona a Comissão avançar com a sua proposta inicial de reforma do Regulamento 
Comitologia e dos seus princípios gerais que regem os mecanismos de controlo dos Estados-
Membros sobre o exercício das competências de execução pela Comissão?

3. Como tenciona a Comissão ultrapassar o impasse que se verifica no Conselho relativamente a 
estas questões?
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