
AM\816576PT.doc PE441.311v02-00v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

2010/0051(COD)

12.5.2010

ALTERAÇÕES
16 - 24

Projecto de parecer
Louis Grech
(PE441.007v01-00)

sobre a proposta de 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

Proposta de regulamento
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))



PE441.311v02-00v01-00 2/10 AM\816576PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\816576PT.doc 3/10 PE441.311v02-00v01-00

PT

Alteração 16
Cristian Silviu Bușoi

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 plenamente 
informados com regularidade e de forma 
exaustiva sobre os trabalhos do comité. Se 
tal for considerado necessário ao 
exercício do seu poder de controlo, o 
Parlamento Europeu deve ser autorizado 
a participar nas reuniões dos comités sem 
dispor de direito de voto relativo ao 
projecto de medidas de execução.

Or. en

Alteração 17
Louis Grech

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. As referências constantes de 
actos de base existentes aos 
procedimentos referidos nessa decisão 
deveriam ser adaptadas com a brevidade 
possível e, em qualquer dos casos, o mais 
tardar em...*, às novas normas aplicáveis 
a competências delegadas ou de execução 
enunciadas nos artigos 290.º e 291.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Na pendência dessa adaptação, 
a fim de assegurar a transição entre o 
regime previsto na Decisão 1999/468/CE e 
o presente regulamento, os procedimentos 
previstos no presente regulamento 
deveriam aplicar-se a título provisório 
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sempre que a legislação existente faça 
referência aos procedimentos previstos 
nessa decisão, com excepção do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A, que deve 
continuar a aplicar-se a título provisório.
_____________

*Dois anos a contar da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O mecanismo de "alinhamento automático" previsto nos artigos 9.º e 10.º parece alicerçar-se 
no pressuposto errado de que todas as competências de execução actualmente sujeitas a 
procedimentos de comitologia distintos de procedimento de regulamentação com controlo 
deveriam, por força do Tratado de Lisboa, ser consideradas como competências para efeitos 
de adopção de actos de execução na acepção do artigo 291.º do TFUE. Tal não tem em conta 
o facto de as competências de execução poderem por vezes ser abrangidas pela categoria dos 
actos delegados (artigo 290.º TFUE) mesmo se não estiverem sujeitas ao procedimento de 
regulamentação com controlo. Qualquer alinhamento da legislação existente deveria, por 
conseguinte, ser efectuado caso a caso.

Alteração 18
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A). A Comissão deveria examinar o 
acervo comunitário em vigor e apresentar 
a breve trecho as necessárias propostas 
legislativas para o seu alinhamento com 
as disposições do Tratado de Lisboa, em 
especial com os artigos 290.º e 291.º do 
TFUE. 

Or. de

Justificação

Importa proceder a uma adaptação do acervo comunitário em vigor aos regulamentos 
relativos aos actos delegados e aos actos de execução. Para o efeito, deveria ser efectuada 
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uma avaliação caso a caso. 

Alteração 19
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Caso o Parlamento Europeu ou o 
Conselho queiram apresentar objecções 
ao projecto de medidas em conformidade 
com o disposto no artigo 6.º-A, importa 
que tenham em consideração o carácter 
urgente das medidas de execução sem 
colocar entraves à actividade da Comissão 
para os fins mencionados na primeira 
frase do n.º 5. Para este efeito, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
apresentam as suas objecções no mesmo 
prazo como o que dispõe o comité para 
emitir o seu parecer.
Numa tal situação, a Comissão modifica 
de imediato as suas medidas de execução, 
tendo em conta as objecções do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, e 
procede à sua adopção. A Comissão 
informa o Parlamento Europeu e o 
Conselho dessas modificações. Se as 
objecções subsistirem, a Comissão revoga 
as medidas e apresenta novas medidas ao 
comité logo que o carácter de urgência a 
que se refere o n.º 5 deixe de se verificar.

Or. en

Justificação

As disposições do artigo 6.º-A poderiam entravar a capacidade da Comissão de adoptar 
medidas urgentes. Assim sendo, o Parlamento Europeu e o Conselho deveriam fazer um uso 
razoável das mesmas atendendo à urgência da questão e respeitando o mesmo prazo que o 
comité. Este prazo relativo à utilização do artigo 6.º-A é necessário na medida em que a 
derrogação ao n.º 3 deixaria de ser aplicável.
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Alteração 20
Cristian Silviu Bușoi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Parlamento Europeu tem o direito 
de assistir às reuniões dos comités.
Para este efeito, o Parlamento Europeu 
designa no máximo três representantes 
que participarão nas reuniões. Os 
representantes do Parlamento Europeu 
não participam de modo algum no 
processo decisório relativo ao parecer a 
emitir pelo comité. Informam sem demora 
a comissão parlamentar pertinente dos 
resultados do processo.

Or. en

Justificação

É importante que o Parlamento conheça as razões subjacentes aos pareceres emitidos pelos 
comités. Para este efeito, é preferível que o Parlamento Europeu obtenha a informação 
directamente através dos seus próprios representantes. Estes últimos são meros 
representantes e não membros do comité, razão pela qual não participam nas votações que 
poderão ter lugar.

Alteração 21
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

É revogada a Decisão 1999/468/CE. É revogada a Decisão 1999/468/CE com 
efeitos a partir de ...*..

O artigo 5.º-A da decisão revogada 
continuará a produzir efeitos no que diz 
respeito aos actos de base existentes que 
remetam para o mesmo.
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_____________

*Dois anos a contar da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O mecanismo de "alinhamento automático" previsto nos artigos 9.º e 10.º parece alicerçar-se 
no pressuposto errado de que todas as competências de execução actualmente sujeitas a 
procedimentos de comitologia distintos de procedimento de regulamentação com controlo 
deveriam, por força do Tratado de Lisboa, ser consideradas como competências para efeitos 
de adopção de actos de execução na acepção do artigo 291.º do TFUE.  Tal não tem em 
conta o facto de as competências de execução poderem por vezes ser abrangidas pela 
categoria dos actos delegados (artigo 290.º TFUE) mesmo se não estiverem sujeitas ao 
procedimento de regulamentação com controlo. Qualquer alinhamento da legislação 
existente deveria, por conseguinte, ser efectuado caso a caso.

Alteração 22
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

É revogada a Decisão 1999/468/CE. É revogada a Decisão 1999/468/CE a 
partir de 1 de Dezembro de 2010.

Or. de

Justificação

Em virtude da segunda frase do artigo 12.º existiria, caso contrário, um vazio jurídico 
provisório. A remissão nos actos de base para a Decisão 1999/438/CE sobre comitologia 
seria destituída de sentido no período compreendido entre a entrada em vigor do presente 
regulamento e o início do alinhamento automático por força do artigo 10.º.
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Alteração 23
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Adaptação dos actos existentes

9-A. Até...* o mais tardar, a Comissão 
revê os actos de base adoptados antes da 
entrada em vigor do presente regulamento 
tendo em vista adaptá-los às novas regras 
em matéria de competências delegadas e 
de execução referidas nos artigos 290.º e 
291.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. A Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho relatórios regulares sobre a 
evolução deste reexame. Se for o caso, os 
relatórios são acompanhados de uma 
proposta legislativa adequada.
_____________
*Dois anos a contar da entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O mecanismo de "alinhamento automático" previsto nos artigos 9.º e 10.º parece alicerçar-se 
no pressuposto errado de que todas as competências de execução actualmente sujeitas a 
procedimentos de comitologia distintos de procedimento de regulamentação com controlo 
deveriam, por força do Tratado de Lisboa, ser consideradas como competências para efeitos 
de adopção de actos de execução na acepção do artigo 291.º do TFUE. Tal não tem em conta 
o facto de as competências de execução poderem por vezes ser abrangidas pela categoria dos 
actos delegados (artigo 290.º TFUE) mesmo se não estiverem sujeitas ao procedimento de 
regulamentação com controlo. Qualquer alinhamento da legislação existente deveria, por 
conseguinte, ser efectuado caso a caso.
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Alteração 24
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

Adaptação dos actos de base existentes Medidas transitórias
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 
regras:

1. Na pendência da adaptação, nos termos 
do artigo 9.º-A, dos actos de base 
adoptados antes da entrada em vigor do 
presente regulamento que prevejam o 
exercício de competências de execução 
pela Comissão em conformidade com a 
Decisão 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;

a) Quando o acto de base faz referência 
ao artigo 3.º da Decisão 1999/468/CE, 
aplica-se o procedimento consultivo a que 
se refere o artigo 4.º do presente 
regulamento 

b) As referências aos artigos 4.° e 5.º da 
D e c i s ã o  1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 5.° 
do presente regulamento.

b) Quando o acto de base faz referência
aos artigos 4.º e 5.º da Decisão 
1999/468/CE, aplica-se o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 5.º 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;

c) Quando o acto de base faz referência 
ao artigo 6.º da Decisão 1999/468/CE, 
aplica-se o artigo 6.º do presente 
regulamento 

d) As referências aos artigos 7.° e 8.º da 
D e c i s ã o  1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 8.° 
do presente regulamento.

d) Quando o acto de base faz referência 
aos artigos 7.º e 8.º da Decisão 
1999/468/CE, aplica-se o artigo 8.º do 
presente regulamento 

2. Os artigos 3.° e 7.° do presente 
regulamento aplicam-se a todos os comités 
existentes.

2. Os artigos 3.° e 7.° do presente 
regulamento aplicam-se a todos os comités 
existentes para efeitos do disposto no n.º 
1.

Or. en

Justificação

O mecanismo de "alinhamento automático" previsto nos artigos 9.º e 10.º parece alicerçar-se 
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no pressuposto errado de que todas as competências de execução actualmente sujeitas a 
procedimentos de comitologia distintos de procedimento de regulamentação com controlo 
deveriam, por força do Tratado de Lisboa, ser consideradas como competências para efeitos 
de adopção de actos de execução na acepção do artigo 291.º do TFUE. Tal não tem em conta 
o facto de as competências de execução poderem por vezes ser abrangidas pela categoria dos 
actos delegados (artigo 290.º TFUE) mesmo se não estiverem sujeitas ao procedimento de 
regulamentação com controlo. Qualquer alinhamento da legislação existente deveria, por 
conseguinte, ser efectuado caso a caso.


