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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, as actuais disposições em matéria de 
comitologia terão de ser substituídas por actos delegados e actos de execução, nos termos dos 
artigos 290.º e 291.º do TFUE. 

A adaptação da legislação existente às disposições do Tratado de Lisboa é da maior 
importância, em especial para as políticas (como a política comercial comum) que não foram 
adoptadas ao abrigo do processo de co-decisão e que, por isso, não foram alinhadas pelo 
controlo parlamentar reforçado através do procedimento de regulamentação com controlo 
(PRC) desde 2006.

Dado o número considerável de actos em causa e o processo, muitas vezes complexo, de 
distinção entre actos delegados e actos de execução, a Comissão do Comércio Internacional 
antevê negociações difíceis com a Comissão e o co-legislador, negociações essas que serão 
efectuadas caso a caso.

Ao aplicar o processo legislativo ordinário à política comercial comum, o TFUE coloca o 
Parlamento Europeu e o Conselho em pé de igualdade enquanto co-legisladores. O 
Parlamento deve, por isso, lutar por ser tratado também em pé de igualdade quando se trata de 
actos delegados e de actos de execução. Em especial, o Parlamento deve, pelo menos, manter 
os seus direitos actuais no que diz respeito a actos de «comitologia» relacionados com actos 
de base adoptados no âmbito do processo de co-decisão (direito de controlo, direito de veto, 
acesso à informação, etc.). Além disso, os representantes do Parlamento Europeu devem ter 
acesso às reuniões dos «comités de representantes dos Estados-Membros».

Por último, o Parlamento Europeu e o Conselho devem, ambos, dispor da possibilidade de 
objectar a um projecto de medida de execução que contrarie a intenção do co-legislador.

ALTERAÇÕES

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

Alteração1
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 ao exercício das 
competências de execução pela Comissão 
nos termos do artigo 291.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
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Europeia.

Justificação

O regulamento proposto irá abranger todo o funcionamento dos poderes de execução nos 
termos do artigo 291.º do TFUE, e não apenas o controlo da Comissão pelos 
Estados-Membros. Além disso, o Parlamento Europeu, enquanto co-legislador, deve ser 
colocado em pé de igualdade com o Conselho.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto 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 as 
regras e princípios gerais relativos ao
exercício das competências de execução 
pela Comissão.

Justificação

Vide justificação da alteração 1.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) É necessário assegurar que os 
procedimentos aplicáveis a esse controlo 
sejam claros, efectivos e proporcionais à 
natureza dos actos de execução e reflictam 
os requisitos institucionais do Tratado, bem 
como a experiência adquirida e a prática 
comum seguida na aplicação da Decisão 
1999/468/CE.

(4) É necessário assegurar que os 
procedimentos aplicáveis ao controlo 
sejam claros, efectivos e proporcionais à 
natureza dos actos de execução e reflictam 
os requisitos institucionais do Tratado, a 
igualdade entre o Parlamento Europeu e 
o Conselho no que se refere a todos os 
actos adoptados nos termos do processo 
legislativo ordinário, bem como a 
experiência adquirida e a prática comum 
seguida na aplicação da Decisão 
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1999/468/CE.

Justificação

Clarificação à luz do disposto no artigo 291.º do TFUE.

Alteração 4

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) Sem prejuízo do procedimento a 
utilizar para a adopção de actos de 
execução, o qual é determinado no acto de 
base, o procedimento de exame deve, em 
princípio, ser utilizado para a adopção de 
medidas gerais de execução, sempre que 
sejam necessárias condições uniformes.

Justificação

A decisão de utilizar ou não o procedimento consultivo, que confere mais poder à Comissão, 
ou o procedimento de exame, em que os Estados-Membros têm mais poder, deve ser deixada 
ao co-legislador do acto de base.

Alteração 5

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 

(9) O procedimento de exame deve prever 
o controlo 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 
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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.

qualquer parecer, tomando em 
consideração as opiniões expressas no 
comité.

Justificação

A decisão de utilizar ou não o procedimento consultivo, que confere mais poder à Comissão, 
ou o procedimento de exame, em que os Estados-Membros têm mais poder, deve ser deixada 
ao co-legislador do acto de base.

Alteração 6

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.

Suprimido

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento não afecta as 
competências da Comissão, tal como 
estabelecidas no Tratado, no que se refere à 
aplicação das regras da concorrência,

(15) O presente regulamento não afecta as 
competências da Comissão, tal como 
estabelecidas no Tratado nem os 
procedimentos específicos criados para 
implementar a política comercial comum 
que actualmente não se baseiam na 
Decisão 1999/468/CE, no que se refere à 
aplicação das regras da concorrência. As 
disposições relativas a estes aspectos da 
política comercial comum devem ser 
definidas caso a caso pelo Conselho e pelo 
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Parlamento, com base em cada proposta 
legislativa da Comissão, tendo em vista 
fixar os procedimentos de tomada de 
decisão adequados,

Justificação

Os procedimentos criados para a execução da política comercial comum que actualmente 
não são abrangidos pelo disposto na Decisão 1999/468/CE assim devem permanecer até que 
o Conselho e o Parlamento Europeu debatam caso a caso os procedimentos adequados no 
âmbito do próximo diploma "omnibus" relativo ao comércio, que deverá ser adoptado pela 
Comissão. Do mesmo modo, a alteração dos actos de base deve ser deixada ao critério do 
co-legislador.

Alteração 8

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 
execução e preveja que a adopção de actos 
de execução vinculativos pela Comissão 
seja sujeita ao controlo dos 
Estados-Membros.

Justificação

Clarificação.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O procedimento de exame aplica-se em 
princípio na adopção de medidas gerais de 
execução, sempre que sejam necessárias 
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condições uniformes.

a) Medidas de execução de alcance geral; 
b) Outras medidas de execução 
relacionadas com:
i) a política agrícola comum e a política 
comum da pesca;
ii) o ambiente, a segurança ou a 
protecção da saúde ou a segurança das 
pessoas, animais ou plantas;
iii) a política comercial comum.

Justificação

A decisão de utilizar ou não o procedimento consultivo, que confere mais poder à Comissão, 
ou o procedimento de exame, em que os Estados-Membros têm mais poder, deve ser deixada
ao co-legislador do acto de base. Além disso, a questão de saber se o procedimento de exame 
deve ser aplicado a domínios que relevam da competência exclusiva da União é muito 
controversa.  

Alteração 10

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

Justificação

A decisão de utilizar ou não o procedimento consultivo, que confere mais poder à Comissão, 
ou o procedimento de exame, em que os Estados-Membros têm mais poder, deve ser deixada 
ao co-legislador do acto de base.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Objecção a um projecto de medidas de 

execução
Sempre que o Parlamento Europeu ou o 
Conselho manifestarem a sua objecção a 
um projecto de medidas de execução, 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, por considerarem 
que tais medidas contrariam a intenção 
do legislador expressa no acto de base, a 
Comissão reanalisará o projecto.
Tendo em conta as razões da objecção e 
respeitando os prazos do procedimento em 
curso, a Comissão pode apresentar um 
novo projecto de medidas ao comité ou
apresentar, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, uma proposta em conformidade 
com o Tratado.
A Comissão informará o Parlamento 
Europeu, o Conselho e o comité do 
seguimento que decida dar e das razões 
que justificam essa decisão.

Justificação

O actual direito de controlo do Parlamento Europeu deve ser mantido. Por conseguinte, o 
artigo 8.º da Decisão 99/468 deve ser incluído no regulamento.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) As posições e as razões dos 
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representantes dos Estados-Membros.

Justificação

As posições dos representantes dos Estados-Membros devem ser acessíveis ao Parlamento 
Europeu (que realiza todas as suas sessões e reuniões de comissões em público).

Alteração 13

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 têm igual acesso às 
informações referidas no n.º 1. Para este 
efeito, serão enviadas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ao mesmo tempo 
que aos membros dos comités, e nas 
mesmas condições, todas as informações 
referidas no n.º 1.

Justificação

A presente alteração clarifica as modalidades da transmissão de informações, retomando 
todas as disposições pertinentes do Acordo (JO 2008/C 143/01) entre o Parlamento Europeu 
e a Comissão relativo ao processo de aplicação da Decisão do Conselho 1999/468/CE, que 
fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão, modificado 
pela Decisão 2006/512/CE de 3 de Junho de 2008. 

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão zela por que os 
representantes do Parlamento Europeu 
assistam às reuniões dos comités na 
qualidade de observadores. Caso a 
Comissão decida excluir a presença de
representantes do Parlamento Europeu 
nas reuniões dos comités na qualidade de 
observadores, deverá justificar a sua 
decisão por escrito.
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Justificação

As reuniões dos comités devem ser acessíveis aos observadores do Parlamento Europeu 
(cujas sessões e reuniões de comissões são públicas).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Prazo de revisão

A Comissão examina a legislação da 
União em vigor e apresenta as necessárias 
propostas legislativas para o alinhamento 
daquela com as disposições do Tratado de 
Lisboa e, em especial, com os artigos 290.º 
e 291.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, até 
31 de Dezembro de 2010. 

Justificação

O alinhamento do acervo com as presentes disposições sobre actos delegados e actos de 
execução é de importância essencial para os domínios políticos em que não tenha havido 
adopção nos termos do processo de co-decisão antes da entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa. Deve proceder-se com urgência a uma apreciação caso a caso dessas disposições.
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