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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(64/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Bundesrat austríaco sobre a proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que altera as Diretivas 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE no respeitante aos 
poderes a conferir à Comissão
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado do Parlamento austríaco sobre a proposta em referência.
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ANEXO

Parecer fundamentado

da Comissão de Assuntos Europeus do Bundesrat, de 24 de maio de 2012

em conformidade com o artigo 23.º-G, n.º 1, da Constituição austríaca, em conjugação com o 
artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade

COM(2012) 150 final

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as Diretivas 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE no respeitante aos 
poderes a conferir à Comissão (77810/EUXXIV.GP)

A. Parecer

A proposta objeto do presente parecer não é compatível com o princípio de subsidiariedade.

B. Fundamentação

Segundo os tratados, a Comissão Europeia não dispõe de praticamente nenhuma competência 
legislativa própria. Os atos de direito derivado, ou seja, os regulamentos adotados enquanto 
atos de base pelo Conselho ou pelo Conselho e o Parlamento, são retransmitidos pelo 
Conselho à Comissão, em conformidade com o disposto nos artigos 290.º e 291.º do TFUE, 
por o grau de pormenorização tornar inoportuna a análise pelo Conselho. Embora o recurso a 
atos de execução (comitologia) seja um instrumento muito prático para a análise de 
regulamentos complexos, coloca-se a questão de saber até que ponto tais regulamentos são 
democráticos ou conformes ao princípio da subsidiariedade. Os Estados-Membros estão 
impossibilitados de apresentar o seu ponto de vista de forma clara.

A proposta da Comissão, em apreciação, refere-se a uma "nova filosofia" e a uma adaptação 
correspondente dos regulamentos relativos aos poderes de execução. A Comissão considerou 
desnecessário proceder a uma avaliação de impacto.

No respeitante ao princípio da subsidiariedade, concluiu-se que a proposta é da competência 
partilhada da UE e dos Estados-Membros e respeita o princípio da subsidiariedade. A 
Comissão de Assuntos Europeus do Bundesrat discorda deste ponto de vista. 

Segundo o Bundesrat, não está definitivamente esclarecida a questão de saber se a diretiva 
relativa aos sumos de fruta, publicada no Jornal Oficial, no dia 27 de abril de 2012, continua a 
incumbir os Estados-Membros de determinar as denominações de venda dos géneros 
alimentícios, bem como a extensão das alterações que tal facto acarreta.

A possibilidade de recurso a atos delegados, em conformidade com o disposto no artigo 290.º 
do TFUE, colide claramente com os poderes reconhecidos aos parlamentos nacionais no que 
se refere ao controlo da subsidiariedade. O artigo 290.º do TFUE deve, por conseguinte, ser 
interpretado em sentido restrito. 
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A presente proposta ultrapassa esse objetivo:  contrariamente ao disposto no artigo 290.º do 
TFUE, não é especificado o período durante o qual a Comissão dispõe de poder para proceder 
à adoção de atos delegados. O poder pode ser revogado, não existindo, porém, qualquer prazo
concreto. A finalidade e o conteúdo permanecem totalmente indeterminados, sendo apenas 
especificado o objeto: denominações, definições e características dos produtos. Este facto 
atribui à Comissão um poder legislativo não suficientemente especificado em áreas 
suscetíveis de interferir substancialmente com os poderes de execução dos Estados-Membros, 
como, por exemplo, áreas relacionadas com as denominações tradicionais ou regionais. Para 
concluir, apesar de a preparação de tais atos envolver a consulta de peritos na matéria, não 
está prevista a sua nomeação quer pelos Estados-Membros, quer pelos parlamentos nacionais.

Em virtude do princípio jurídico europeu potestas delegata non delegatur e tendo em conta a 
conceção dos tratados no que se refere às competências da União segundo o princípio da 
atribuição limitada de competências, não é lícito que o Conselho e o Parlamento Europeu 
excluam os parlamentos nacionais do controlo da subsidiariedade, confiando à Comissão os 
poderes de execução. Esse seria precisamente o resultado da proposta em análise.

É pelos motivos expostos que o Bundesrat considera a presente proposta incompatível com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do TFUE.


