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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A possibilidade de adoptar actos de execução está consagrada no artigo 291.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia que dispõe que, quando forem necessárias 
condições uniformes de execução dos actos juridicamente vinculativos da União, o legislador 
pode conferir competências de execução à Comissão.

O Tratado de Lisboa coloca o Parlamento Europeu e o Conselho em pé de igualdade, quando 
for aplicável o processo legislativo ordinário, nomeadamente no que respeita à atribuição de 
competências de execução à Comissão. É, portanto, de especial importância manter o direito 
de controlo garantido ao Parlamento Europeu nos termos do artigo 8.º da Decisão 
1999/468/CE do Conselho e assegurar a possibilidade de o co-legislador se opor aos projectos 
de medidas. Além disso, deve ser concedido ao Parlamento o acesso às reuniões dos comités; 
convém igualmente garantir algumas melhorias no que diz respeito às informações fornecidas 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho (por exemplo, fornecer ordens de trabalho com 
antecedência, as actas das reuniões, listas de votação detalhada).

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 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
Considerando 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

(3) O Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia exige que o Parlamento 
Europeu e o Conselho estabeleçam as 
regras e princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão.

(3) O Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia exige que o Parlamento 
Europeu e o Conselho estabeleçam
previamente as regras e princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo texto do artigo 291.º do Tratado FUE.
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Alteração

(4-A) Sempre que for aplicável o processo 
legislativo ordinário, nomeadamente no 
que respeita à atribuição de competências 
de execução à Comissão, é importante 
velar por que o Parlamento Europeu e o 
Conselho sejam colocados em pé de 
igualdade.

Or. en

Justificação

Nos termos do Tratado de Lisboa, é extremamente importante garantir que o Parlamento seja 
colocado em pé de igualdade com o Conselho no que respeita à atribuição de competências 
de execução quando o acto de base for adoptado nos termos do processo legislativo 
ordinário.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da proposta 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 e de forma exaustiva sobre os 
trabalhos do comité.

Or. en

Justificação

É importante garantir que o Parlamento seja informado com regularidade e também de 
forma exaustiva. 

Alteração 4
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Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da proposta 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 que, quando sejam 
necessárias condições uniformes de 
execução dos actos juridicamente 
vinculativos da União, a adopção desses 
actos de execução vinculativos pela 
Comissão seja sujeita ao controlo dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo texto do artigo 291.º do Tratado FUE. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da proposta 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, sem prejuízo do artigo 6.º-A,
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.

Or. en

Justificação

Alinhamento com a introdução do novo artigo 6.º-A.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da proposta 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.

4. Se não for emitido qualquer parecer, a 
Comissão pode, sem prejuízo do artigo 6.º-
A, 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.

Or. en

Justificação

Alinhamento com a introdução do novo artigo 6.º-A.

Alteração 7

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

Texto da proposta 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, a 
Comissão, sem prejuízo do artigo 6.º-A,
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.

Or. en

Justificação

Alinhamento com a introdução do novo artigo 6.º-A.

Alteração 8
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da proposta 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 nos 
termos do artigo 5.°, n.° 3, a Comissão 
revoga as medidas adoptadas em 
conformidade com o n.° 2 do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Para melhorar a redacção e evitar a confusão.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Controlo pelo Parlamento Europeu e pelo 
Conselho do exercício das competências 

de execução pela Comissão 
Sempre que o Parlamento Europeu ou o 
Conselho considerarem que um projecto 
de medidas, cuja aprovação está prevista e 
que foi apresentado a um comité por força 
de um acto de base aprovado nos termos 
do artigo 294.º do Tratado, não está em 
conformidade com o acto de base, 
manifestarão a sua objecção ao mesmo e 
a Comissão reconsiderará o projecto. 
Tendo em conta as razões da objecção e 
respeitando os prazos aplicáveis ao 
procedimento em curso, a Comissão pode 
quer apresentar um novo projecto de 
medidas ao comité quer apresentar, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, uma 
proposta com base no Tratado.
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A Comissão informará o Parlamento 
Europeu, o Conselho e o comité do 
seguimento que decida dar a essa matéria 
e das razões que justificam essa decisão.

Or. en

Justificação

O Parlamento deve conservar o direito de controlo garantido pelo artigo 8 º da Decisão 
relativa à comitologia (Decisão 1999/468/CE). 

Alteração 10

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

(a) As ordens de trabalhos das reuniões dos 
comités;

(a) As ordens de trabalhos das reuniões dos 
comités, que devem ser disponibilizadas 
dentro de um prazo razoável antes das 
reuniões, 

Or. en

Justificação

É necessário garantir que as ordens de trabalhos estão disponíveis com antecedência, para 
que o Parlamento tenha conhecimento o mais rapidamente possível das medidas propostas 
que serão discutidas na reunião preparando-se, assim, para as suas actividades futuras.

Alteração 11

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

Texto da proposta 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 sumárias, juntamente com as 
listas das autoridades e organizações a que 
pertencem as pessoas designadas pelos 
Estados-Membros para os representar, bem 
como todas as actas disponíveis;

Or. en
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Justificação

Deve existir a possibilidade de ter acesso não só às actas sumárias, mas também às actas (a 
possibilidade de solicitar o acesso às actas está consagrada no Acordo Interinstitucional 
celebrado entre o Parlamento Europeu e a Comissão (2008/C 143/01)).

Alteração 12

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

(d) Os resultados das votações; (d) Os resultados pormenorizados das 
votações, incluindo as declarações de voto 
dos diferentes Estados-Membros,

Or. en

Justificação

É importante conhecer as razões dos votos contra ou das abstenções, pois isso pode dar uma 
boa indicação dos possíveis problemas relacionados com o projecto de medida.

Alteração 13

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

Texto da proposta da Comissão Alteração

2-A. O Parlamento Europeu tem o direito 
de assistir às reuniões dos comités.

Or. en

Justificação

É importante conhecer as razões dos votos contra ou das abstenções, pois isso pode dar uma 
boa indicação dos possíveis problemas relacionados com o projecto de medida.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(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.

(d) As referências ao artigo 7.° da Decisão 
1999/468/CE devem ser entendidas como 
referências ao artigo 8.° do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

O artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE e o artigo 8.º do presente regulamento dizem respeito 
principalmente ao fornecimento de informações, enquanto o artigo 8.º da Decisão 
1999/468/CE se refere ao direito de controlo.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(d-A) As referências ao artigo 8.° da 
Decisão 1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 6.°-
A do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Alinhamento com a introdução do novo artigo 6.º-A.


