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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O artigo 291.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece o 
quadro para a adopção dos actos de execução. Em particular, o n.° 3 do artigo 291.° prevê que 
o Parlamento Europeu e o Conselho definam, por meio de regulamentos, as regras e 
princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo que os Estados-Membros podem 
aplicar ao exercício das competências de execução pela Comissão. 

Na proposta de regulamento em apreço (COM(2010)0083), a Comissão visa tornar esta 
obrigação efectiva, instituindo o procedimento consultivo e o procedimento de exame que 
regem a adopção dos actos de execução.

O procedimento de exame deve aplicar-se a todas as medidas de execução relacionadas com o 
ambiente e a saúde pública. Por conseguinte, a disposição do n.° 3 do artigo 2.° da proposta 
de regulamento, que prevê um poder discricionário para a utilização do procedimento de 
consulta “quando se considere adequado”, deve ser suprimida.

Além disso, a proposta de regulamento deve pôr claramente em pé de igualdade o Parlamento
Europeu e o Conselho no que se refere ao acesso às informações sobre as reuniões do comité
ao abrigo dos novos procedimentos. Consequentemente, o artigo 8.° da proposta de
regulamento deve ser reforçado de modo a especificar que o Parlamento Europeu e o 
Conselho têm igualdade acesso a essas informações.

O alinhamento automático dos procedimentos consultivo, de gestão e de regulamentação 
existentes, previstos nos artigos 3.°, 4.° e 5.° da Decisão Comitologia1, não é adequado. Deve 
ser realizada uma revisão exaustiva do acervo existente a fim de determinar que medidas se 
inserem efectivamente no âmbito de aplicação das disposições relativas aos actos delegados 
constantes do artigo 290.° do TFUE. Por conseguinte, o artigo 10.° da proposta de 
regulamento deve ser suprimido.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

                                               
1 Decisão 1999/468/CE do Conselho de 28 de Junho de 1999 que fixa as regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão,  JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Alteração 1

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 
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, entre as quais se incluem as 
medidas relativas ao ambiente e à 
protecção da saúde pública. 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.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) O procedimento consultivo deve 
aplicar-se em todos os outros casos e 
sempre que seja considerado o mais 
adequado.

(10) O procedimento consultivo deve 
aplicar-se a todas as outras medidas de 
execução.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) O Parlamento Europeu e o Conselho 
devem ser mantidos informados com 
regularidade sobre os trabalhos do comité.

(12) O Parlamento Europeu e o Conselho 
devem ser mantidos informados com 
regularidade sobre os trabalhos do comité e 
devem ter igualdade de acesso às 
informações sobre esses trabalhos.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) A Decisão 1999/468/CE deve ser 
revogada. A fim de assegurar a transição 
entre o regime previsto na Decisão 
1999/468/CE e o presente regulamento, 
qualquer referência na legislação 
existente aos procedimentos previstos 
nessa decisão, com excepção do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A, deve 
considerar-se como uma referência aos 
procedimentos correspondentes previstos 
no presente regulamento. Os efeitos do 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE 
devem ser mantidos no que diz respeito aos 
actos de base em vigor que façam 
referência a esse artigo.

(14) A Decisão 1999/468/CE deve ser 
revogada. A fim de assegurar a transição 
entre o regime previsto na Decisão 
1999/468/CE e o presente regulamento, os 
efeitos do artigo 5.º-A da Decisão 
1999/468/CE devem ser mantidos no que 
diz respeito aos actos de base em vigor que 
façam referência a esse artigo.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 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.

3. Relativamente a todas as outras medidas 
de execução, é aplicado o procedimento 
consultivo.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 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 e o Conselho têm 
igualdade de acesso às informações 
referidas no n.º 1 e recebem ao mesmo 
tempo e nos mesmos termos essas 
informações.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Adaptação dos actos de base existentes

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 
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1999/468/CE, aplicam-se as seguintes 
regras:
(a) As referências ao artigo 3.° da Decisão 
1999/468/CE devem ser entendidas como 
referências ao artigo 4.° do presente 
regulamento;
(b) As referências aos artigos 4.° e 5.º da 
Decisão 1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 5.° 
do presente regulamento.
(c) As referências ao artigo 6.° da Decisão 
1999/468/CE devem ser entendidas como 
referências ao artigo 6.° do presente 
regulamento;
(d) As referências aos artigos 7.° e 8.º da 
Decisão 1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 8.° 
do presente regulamento.
2. Os artigos 3.° e 7.° do presente 
regulamento aplicam-se a todos os 
comités existentes.

Or. en


