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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece as regras e os 
princípios gerais relativos aos mecanismos 
de controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece as regras e os 
princípios gerais relativos aos mecanismos 
de controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão, em conformidade com o 
artigo 291.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Devem ser estabelecidos critérios para 
determinar o procedimento a utilizar para 
a adopção de actos de execução. Para 
alcançar maior coerência e garantir que 
os requisitos processuais são 
proporcionais à natureza dos actos de 
execução a adoptar, estes critérios devem 
ser vinculativos.

(8) O procedimento a utilizar para a 
adopção de actos de execução deve ser 
definido pelo legislador em cada acto de 
base, tendo em conta os critérios definidos 
no presente regulamento.

Or. en

Justificação

A decisão de usar o procedimento de consulta ou de exame deve ser deixada ao legislador no 
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acto de base, caso a caso, tendo em contra os critérios estabelecidos no artigo 2º.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O procedimento de exame deve 
aplicar-se unicamente à adopção de 
medidas de alcance geral destinadas a 
executar os actos de base e de medidas 
específicas susceptíveis de ter um impacto 
importante. Este procedimento deve 
prever o controlo dos Estados-Membros, 
de modo que as medidas não possam ser 
adoptadas se não estiverem em 
conformidade com o parecer do comité, 
excepto em circunstâncias muito 
excepcionais, em que a Comissão deve ter 
a possibilidade, não obstante um parecer 
negativo, de adoptar e aplicar as medidas 
durante um período de tempo limitado. A 
Comissão deve poder rever o projecto de 
medidas no caso de o comité não emitir 
qualquer parecer, tomando em 
consideração as opiniões expressas no 
comité.

(9) O procedimento de exame deve prever 
um método de controlo que permita aos 
Estados-Membros garantir que as 
medidas não possam ser adoptadas se não 
estiverem em conformidade com o parecer 
do comité, ou se o comité não emitir 
parecer. A Comissão deve contudo poder,
em circunstâncias muito excepcionais a 
definir no acto de base, adoptar e aplicar 
as medidas durante um período de tempo 
limitado. A Comissão deve poder rever o 
projecto de medidas, tomando em 
consideração as opiniões expressas no 
comité.

Or. en

Justificação

A decisão sobre o procedimento a utilizar deve ser deixada ao legislador no acto de base. Na 
falta de parecer ou em caso de parecer negativo a Comissão só deve ser autorizada a aplicar 
as medidas por tempo limitado, para lhe dar tempo de modificar a sua proposta original.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O procedimento consultivo deve 
aplicar-se em todos os outros casos e 

Suprimido
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sempre que seja considerado o mais 
adequado.

Or. en

Justificação

Cf. alteração ao considerando 8.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos aplicáveis nos casos em que 
um acto juridicamente vinculativo da 
União (seguidamente designado «acto de 
base») exija que a adopção de actos de 
execução vinculativos pela Comissão seja 
sujeita ao controlo dos Estados-Membros.

O presente regulamento estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos aplicáveis nos casos em que 
um acto juridicamente vinculativo da 
União (seguidamente designado «acto de 
base») exija condições uniformes de 
aplicação e preveja que a adopção desses
actos de execução pela Comissão seja 
sujeita ao controlo dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

De acordo com o n.º 2 do artigo 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O procedimento de exame só pode 
aplicar-se na adopção de:

2. O procedimento de exame aplicar-se-á
na adopção de: 

Or. en
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Justificação

Cf. alteração ao considerando 8.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas de execução de alcance geral; (a) Medidas de execução gerais, sendo 
necessárias condições uniformes de 
aplicação;

Or. en

Justificação

Cf. alteração ao considerando 8.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Relativamente a todas as outras 
medidas de execução e às medidas de 
execução referidas no n.º 2, quando se 
considere adequado, é aplicado o 
procedimento consultivo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. alteração ao considerando 8.



PE441.294v01-00 6/13 PA\816439PT.doc

PT

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. O presidente pode obter o parecer do 
comité por procedimento escrito. Envia aos 
membros do comité o projecto de medidas 
sobre o qual este se deve pronunciar e 
estabelece um prazo em função da urgência 
da questão. Considera-se que os membros 
do comité que não tenham manifestado 
expressamente a sua oposição ou a sua 
intenção de se abster dentro do prazo 
estabelecido deram o seu acordo tácito ao 
projecto de medidas.

5. O presidente pode obter o parecer do 
comité por procedimento escrito. Envia aos 
membros do comité o projecto de medidas 
sobre o qual este se deve pronunciar e 
estabelece um prazo em função da urgência 
da questão. Considera-se que os membros 
do comité que não tenham respondido 
antes do limite do prazo se abstiveram.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o projecto de medidas estiver em 
conformidade com o parecer do comité, a 
Comissão adopta essas medidas, a menos 
que tenham surgido circunstâncias 
excepcionais ou novos elementos que 
justifiquem a não adopção das medidas. 
Nesses casos, o presidente pode apresentar
ao comité um novo projecto das medidas a 
adoptar.

2. Se o projecto de medidas estiver em 
conformidade com o parecer do comité, a 
Comissão adopta essas medidas, a menos 
que tenham surgido circunstâncias 
excepcionais ou novos elementos que 
justifiquem a não adopção das medidas. 
Nesses casos, o presidente apresentará ao 
comité um novo projecto das medidas a 
adoptar.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o projecto de medidas não estiver em 
conformidade com o parecer do comité, a 
Comissão não adopta essas medidas. O 
presidente pode apresentar ao comité o 
projecto de medidas para nova deliberação
ou apresentar uma versão alterada do 
mesmo.

3. Se o projecto de medidas não estiver em 
conformidade com o parecer do comité, ou 
se o comité não emitir parecer, a 
Comissão não adopta essas medidas. O 
presidente pode apresentar ao comité o 
projecto de medidas para nova deliberação 
ou apresentar uma versão alterada do 
mesmo.

Or. en

Justificação

Um parecer negativo ou a falta de parecer deverão ter as mesmas consequências, levando a 
nova deliberação do comité antes da posterior adopção das medidas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se não for emitido qualquer parecer, a 
Comissão pode adoptar o projecto de 
medidas. Sempre que a Comissão não 
adopte o projecto de medidas, o presidente 
pode apresentar ao comité uma versão 
alterada do mesmo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ligada à alteração ao n.º 3 do artigo 5.º.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em derrogação ao disposto no n.º 3, a 
Comissão pode adoptar um projecto de 
medidas que não esteja em conformidade 
com o parecer do comité nos casos em que 
a sua não adopção num prazo imperativo 
dê origem a uma perturbação significativa 
dos mercados ou a um risco para a 
segurança das pessoas ou para os interesses 
financeiros da União.

5. Em derrogação ao disposto no n.º 3, se o 
comité não emitir parecer ou se o projecto 
de medidas não estiver em conformidade 
com o parecer do comité, a Comissão pode 
adoptar essas medidas temporariamente 
pelo prazo máximo de 42 dias, nos casos 
em que a sua não adopção num prazo 
imperativo dê origem a uma perturbação 
significativa dos mercados na área da 
agricultura ou a um risco para a segurança 
das pessoas ou para os interesses 
financeiros da União na acepção do artigo
325.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.

Nesse caso, a Comissão informa 
imediatamente o comité das razões que a 
levaram a adoptar as medidas e pode 
submetê-las a uma segunda deliberação do 
comité. Se as medidas adoptadas não 
estiverem em conformidade com o 
segundo parecer do comité, ou se não 
forem submetidas a uma segunda 
deliberação no prazo de um mês após a 
sua adopção, a Comissão deve proceder à 
sua revogação imediata. Se as medidas 
estiverem em conformidade com o 
segundo parecer do comité, ou se não for 
emitido qualquer parecer, essas medidas 
permanecem em vigor.

Nesse caso, a Comissão informa 
imediatamente o comité das razões que a 
levaram a adoptar as medidas e submetê-
las-á, ou uma versão emendada das 
mesmas, a uma segunda deliberação do 
comité. Essas medidas só permanecerão 
em vigor se o comité emitir parecer 
favorável no prazo de 42 dias, sem o que 
as medidas caducarão no final do prazo 
de 42 dias.

Or. en

Justificação

Um parecer negativo ou a falta de parecer deverão ser colocadas em pé de igualdade e ter as 
mesmas consequências. As medidas adoptadas sem a aprovação do comité só podem 
permanecer em vigor se forem validadas pelo comité competente.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presidente apresenta sem demora as 
medidas referidas no n.º 2 ao comité 
competente, a fim de obter o seu parecer, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no acto de base.

3. O presidente apresenta imediatamente
as medidas referidas no n.º 2 ao comité 
competente, a fim de obter o seu parecer,
no prazo de um mês, em conformidade 
com o procedimento previsto no acto de 
base.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso do procedimento de exame, 
sempre que as medidas não estejam em 
conformidade com o parecer do comité nos 
termos do artigo 5.°, n.° 3, a Comissão 
revoga as medidas adoptadas em 
conformidade com o n.° 2.

4. No caso do procedimento de exame, 
sempre que as medidas não estejam em 
conformidade com o parecer do comité, ou 
se o comité não emitir parecer no prazo de 
um mês, nos termos do artigo 5.°, n.° 3 as 
medidas adoptadas em conformidade com 
o n.° 2 caducam no termo do prazo de um 
mês.

Or. en

Justificação

Um parecer negativo ou a falta de parecer deverão ser colocadas em pé de igualdade e ter as 
mesmas consequências. 
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em derrogação ao disposto no n.° 4, a 
Comissão pode manter as medidas em 
vigor por razões de protecção do ambiente 
ou de saúde ou segurança das pessoas, 
animais ou plantas, de conservação dos 
recursos marinhos, por razões de segurança 
ou para evitar a perturbação ou ameaça de 
perturbação dos mercados. Nesses casos, o 
presidente apresenta sem demora ao 
comité as mesmas medidas para uma 
segunda deliberação ou apresenta uma 
versão alterada das mesmas.

5. Em derrogação ao disposto no n.° 4, a 
Comissão pode manter as medidas em 
vigor por razões de protecção do ambiente 
ou de saúde ou segurança das pessoas, 
animais ou plantas, de conservação dos 
recursos marinhos, por razões de segurança 
ou para evitar a perturbação ou ameaça de 
perturbação dos mercados. Nesses casos, o 
presidente apresenta imediatamente uma 
versão alterada das mesmas.

As medidas referidas no n.º 2 permanecem 
em vigor até serem revogadas ou 
substituídas por outro acto de execução.

As medidas referidas no n.º 2 permanecem 
em vigor por tempo não superior a 42 dias 
após o parecer negativo inicial do comité 
ou ter sido estabelecida a ausência de 
parecer.

Or. en

Justificação

A derrogação ao parecer negativo ou falta de parecer do comité competente deverá ser 
limitada no tempo.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Objecção a projectos de medidas de 

execução
Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao projecto de 
medidas de execução, cuja adopção esteja 
a ser contemplada e que hajam sido 
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submetidas a um comité ao abrigo de um 
acto de base adoptado nos termos do 
artigo 294º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia com 
fundamento em que essas medidas 
contrariariam a intenção do legislador tal 
como expressa no acto de base, a 
Comissão reapreciará as medidas 
projectadas.
Tendo em conta os motivos da objecção e 

dentro dos prazos do procedimento em 
curso, a Comissão poderá apresentar um 
novo projecto de medidas ao comité ou 
apresentar uma proposta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho com base no 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.
A Comissão informará o Parlamento 

Europeu, o Conselho e o comité das 
medidas que pretenda tomar e das razões 
para o fazer.

Or. en

Justificação

O actual direito de controlo do PE deve manter-se. Por conseguinte, o artigo 8º da Decisão
99/468 deve ser incluído no regulamento e reformulado de maneira que permita ao PE ou ao 
Conselho objectar a medidas que contrariem a intenção do legislador expressa no acto de 
base.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As actas sumárias, juntamente com as 
listas das autoridades e organizações a que 
pertencem as pessoas designadas pelos 
Estados-Membros para os representar,

(b) As actas, juntamente com as listas das 
autoridades e organizações a que 
pertencem as pessoas designadas pelos 
Estados-Membros para os representar,

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu e o Conselho têm
acesso às informações referidas no n.º 1.

2. O Parlamento Europeu, o Conselho e os 
Estados-Membros terão igual acesso às 
informações. Receberão todas as 
informações referidas no nº 1
simultaneamente e nas mesmas condições 
que os comités.

Or. en

Justificação

Esclarece as modalidades de transmissão de informações, de acordo com o Acordo 
Interinstitucional de 3 de Junho de 2008.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Adaptação dos actos de base existentes Alinhamento dos actos de base existentes

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo introdutório

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os actos de base adoptados 
antes da entrada em vigor do presente 
regulamento prevejam o exercício de 
competências de execução pela Comissão 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE, aplicam-se as seguintes 

1. Durante um período de transição,
quando os actos de base adoptados antes 
da entrada em vigor do presente
regulamento prevejam o exercício de 
competências de execução pela Comissão 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE, aplicam-se as seguintes 
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regras: regras:

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do nº 1, a Comissão 
procederá, antes de 31 de Dezembro de
2012, ao exame da legislação da União 
em vigor e apresentará as necessárias 
propostas legislativas para o seu 
alinhamento em conformidade com o 
disposto nos Tratados, nomeadamente nos
artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

O alinhamento do acervo, caso a caso ,é especialmente importante em relação aos actos 
legislativos que não tenham sido adoptados em co-decisão antes da entrada em vigor do
Tratado de Lisboa. O alinhamento automático só será assim aceitável durante um período de 
transição.


