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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão (COM(2010)0083),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do 
Desenvolvimento, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia, da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão dos Transportes e 
do Turismo, da Comissão do Desenvolvimento Regional, da Comissão da Agricultura e 
do Desenvolvimento Rural, da Comissão das Pescas, da Comissão da Cultura e da 
Educação e da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2 Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração1

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alterações

(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, 

(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 no 
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estes critérios devem ser vinculativos. sentido de que, só quando forem 
cumpridos, se poderá utilizar o 
procedimento de exame.

Or. en

Justificação

Há que clarificar os critérios que determinam a escolha ou do procedimento de consulta ou 
de exame.

Alteração2

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(12-A) O Parlamento Europeu e o 
Conselho podem, em qualquer momento, 
comunicar à Comissão que consideram 
que um determinado projecto de acto de 
execução excede as competências 
executivas previstas no acto de base.
Nesse caso, a Comissão deve analisar o 
projecto de medida em causa e informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho do 
seguimento que decida dar e das razões 
que justificam essa decisão.

Or. en

Justificação

Um direito de controlo, anteriormente previsto no artigo 8.º da Decisão relativa à 
comitologia, é necessário para, sendo o caso, permitir ao co-legislador indicar 
tempestivamente à Comissão que considera que um determinado projecto de acto de 
execução excede as competências de execução previstas no acto de base.

Alteração3

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alterações

(14) A Decisão 1999/468/CE deve ser (14) A Decisão 1999/468/CE deve ser 
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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.

revogada e as referências aos 
procedimentos previstos na referida 
Decisão incluídos em actos de base 
existentes devem ser adaptados tão 
rapidamente quanto possível e, o mais 
tardar, em 31 de Dezembro de 2012, às 
novas normas sobre os poderes delegados 
e os poderes de execução estabelecidos 
nos Artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. Na 
pendência da referida adaptação, a fim de 
assegurar a transição entre o regime 
previsto na Decisão 1999/468/CE e o 
presente regulamento, os procedimentos 
neste estabelecidos no presente 
regulamento devem ser aplicados 
provisoriamente nos casos em 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 ser 
aplicado provisoriamente.

Or. en

Justificação

Importa tornar claro que a disposição transitória estabelecida no artigo 10. º da proposta é 
uma mera solução técnica, que não prejudica a necessária adaptação do acervo numa base 
casuística.

Alteração4

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(14-A) A adaptação supramencionada 
deve incidir prioritariamente nos 
domínios de acção não abrangidos pelo 
Artigo 251.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e que são agora 
abrangidas pelo processo legislativo 
ordinário.
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Or. en

Justificação

A adaptação às disposições relativas aos actos delegados e aos actos de execução deveria ter 
prioritariamente lugar nos domínios de acção anteriormente não abrangidos pelo processo 
de co-decisão e actualmente abrangidos pelo processo legislativo ordinário.

Alteração5

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alterações

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») identifique a necessidade de 
condições uniformes de implementação e 
exija que a adopção de actos de execução 
pela Comissão seja sujeita ao controlo dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A redacção do presente artigo deve reflectir explicitamente o facto de artigo 291.º do TFUE 
permitir que sejam o Parlamento e o Conselho a identificar as situações em que são 
necessárias condições uniformes de execução dos actos adoptados no âmbito do processo 
legislativo ordinário e, por conseguinte, as situações em que as competências de execução 
devem ser conferidas à Comissão, e a decidir quais os controlos dos Estados-Membros que se 
aplicam ao exercício dessas competências de execução.

Alteração6

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alterações

4. Se não for emitido qualquer parecer, a 
Comissão pode adoptar o projecto de 
medidas. Sempre que a Comissão não 

4. Se não for emitido qualquer parecer, a 
Comissão não pode adoptar o projecto de 
medidas. O presidente pode apresentar ao 
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adopte o projecto de medidas, o presidente 
pode apresentar ao comité uma versão 
alterada do mesmo.

comité o projecto de medidas para nova 
deliberação ou apresentar ao comité uma 
versão alterada do mesmo.

Or. en

Justificação

A adopção de uma medida de execução no âmbito do procedimento de exame só deve ter 
lugar após uma aprovação clara por parte do comité.

Alteração7

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

Texto da Comissão Alterações

2-A. A Comissão transmite oficialmente 
os documentos referidos nas alíneas c) e 
e) do n.º 1 ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho e, simultaneamente, aos 
membros do comité.

Or. en

Justificação

Os projectos de medidas apresentados ao comité, incluindo quaisquer versões 
subsequentemente alteradas, bem como o projecto final de medidas, não devem apenas ser 
acessíveis ao legislador, devendo também ser-lhe notificadas activamente, logo que 
disponíveis.

Alteração8

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

Texto da Comissão Alterações

2-B. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem, em qualquer momento, comunicar 
à Comissão que consideram que um 
determinado projecto de acto de execução 
excede as competências executivas 
previstas no acto de base. Nesse caso, a 
Comissão deve analisar o projecto de 
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medida em causa e informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho do 
seguimento que decida dar e das razões 
que justificam essa decisão.

Or. en

Justificação

Um direito de controlo, anteriormente previsto no artigo 8.º da Decisão relativa à 
comitologia, é necessário para, sendo o caso, permitir ao co-legislador indicar 
tempestivamente à Comissão que considera que um determinado projecto de acto de 
execução excede as competências de execução previstas no acto de base.

Alteração9

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

Artigo 9.º-A
Adaptação dos actos existentes
O mais tardar em 31 de Dezembro de 
2012, a Comissão procede a um exame 
dos actos de base adoptados antes da 
entrada em vigor do presente 
Regulamento, tendo em vista adaptar 
esses actos às novas regras aplicáveis aos 
poderes delegados e de execução previstos 
nos artigos 290.º e 291.º do TFUE. A 
Comissão apresentará regularmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre os resultados deste exame. 
Se for o caso, o relatório é acompanhado 
de uma proposta legislativa. Esta 
adaptação incide prioritariamente nos 
domínios de acção anteriormente não 
abrangidos pelo artigo 251.º do Tratado 
que institui a Comunidade Europeia e 
actualmente abrangidos pelo processo 
legislativo ordinário.

Or. en
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Justificação

Convém clarificar que as disposição transitórias previstas no artigo 10. º da proposta 
representam uma mera solução técnica, que não prejudica a necessária adaptação do acervo 
numa base casuística. A adaptação às disposições relativas aos actos delegados e aos actos 
de execução deveria ter prioritariamente lugar nos domínios de acção anteriormente não 
abrangidos pelo processo de co-decisão e actualmente abrangidos pelo processo legislativo 
ordinário.

Alteração10

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alterações

Adaptação dos actos existentes Medidas transitórias aplicáveis aos actos 
existentes.

Or. en

Justificação

Convém clarificar que as disposição transitórias previstas no artigo 10. º da proposta 
representam uma mera solução técnica, que não prejudica a necessária adaptação do acervo 
numa base casuística.

Alteração11

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alterações

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 dos actos 
de base adoptados antes da entrada em 
vigor do presente regulamento, nos termos 
do artigo 9.º-A, sempre que esses actos
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 

(a) Sempre que os actos de base façam 
referência ao artigo 3.° da Decisão 
1999/468/CE, aplicar-se-á o procedimento 
consultivo referido no artigo 4.° do 
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regulamento; 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.

(b) Sempre que os actos de base façam 
referência aos artigos 4.° e 5.º da Decisão 
1999/468/CE, aplicar-se-á o procedimento 
de exame referido no 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;

(c) Sempre que os actos de base façam 
referência ao artigo 6.° da Decisão 
1999/468/CE, aplicar-se-á o 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.

(d) Sempre que os actos de base façam 
referência aos artigos 7.° e 8.º da Decisão 
1999/468/CE, aplicar-se-á o artigo 8.° do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Convém clarificar que as disposição transitórias previstas no artigo 10. º da proposta 
representam uma mera solução técnica, que não prejudica a necessária adaptação do acervo 
numa base casuística.

Alteração12

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alterações

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 no disposto no n.º 
1.

Or. en

Justificação

Convém clarificar que as disposição transitórias previstas no artigo 10. º da proposta 
representam uma mera solução técnica, que não prejudica a necessária adaptação do acervo 
numa base casuística.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece uma nova distinção entre os 
actos delegados (Artigo 290.º do TFUE) e os actos de execução (Artigo 291.º do TFUE). Os 
primeiros, de natureza quase legislativa, estão sujeitos a controlos definidos numa base 
casuística pelo legislador da União. O Parlamento aprovou uma resolução sobre este assunto 
(o "poder da delegação legislativa"), em 5 de Maio de 20101. Os actos de execução são 
apresentados no Tratado como excepções à regra segundo a qual os Estados-Membros são 
competentes para a adopção de todas as medidas legislativas nacionais necessárias à 
implementação de actos da União juridicamente vinculativos. Em virtude desta excepção, 
quando forem necessárias condições uniformes de execução de actos da União juridicamente 
vinculativos, esses actos conferem competências de execução à Comissão2, sem prejuízo dos 
"mecanismos de controlo pelos Estados-Membros”3. O Parlamente é agora co-responsável, 
nos termos do processo legislativo ordinário, por definir esses mecanismos de controlo4.

O relator congratula-se, em princípio, com a proposta e assinala no presente projecto de 
relatório diversas questões que considera essenciais para o Parlamento e que deveriam ser 
consideradas no texto legislativo.

Em primeiro lugar, convém clarificar que a adaptação automática dos procedimentos de 
comitologia existentes, que a Comissão propõe no artigo 10.º, são uma mera disposição 
transitória, que não afecta um futuro alinhamento através de um processo legislativo, a fim de 
ter em conta todos os casos particulares. Por razões práticas e a bem da segurança jurídica, o 
referido alinhamento deve ter lugar dentro de um prazo bem definido, demonstrando, assim, o 
empenho, por parte de todas as instituições envolvidas, em proceder às alterações do quadro 
jurídico da União tornadas uma realidade prática pelo Tratado de Lisboa (cf. alterações 3, 4, 
9, 10 e 11).

Em segundo lugar, o relator considera da maior importância a transmissão de informação ao 
Parlamento e ao Conselho. Uma vez que cabe ao legislador decidir se se deve recorrer em 
primeiro lugar a actos delegados ou a actos de execução e que estabelece os mecanismos de 
controlo aplicáveis a ambos os regimes (para os actos de execução, na proposta aqui 
considerada), o Parlamento e o Conselho têm de ser informados pela Comissão sobre a forma 
como exerce as competências de execução. Os projectos de acto de execução (incluindo os 
projectos subsequentes, quando o primeiro projecto for modificado) devem, por conseguinte, 
ser transmitidos activamente ao Parlamento e ao Conselho (cf. alteração 7), o que permitirá
aos co-legisladores reagirem tão rapidamente quanto possível quando qualquer deles 
considerar que um projecto de medida de execução excede os poderes conferidos à Comissão 
num acto de base. Deve ser imposta à Comissão a obrigação de informar o legislador sobre o 
seguimento que tenciona dar a uma indicação desse tipo dada pelo Parlamento ou pelo 
Conselho e das razões que justificam essa decisão (cf. alterações 2 e 8).
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010

2 Em certos casos excepcionais (artigos 24.º e 26.º UE), tais competências podem ser conferidas ao Conselho

3 N.ºs 1, 2 e 3 do artigo 291.º do TFUE

4 N.º 3 do artigo 291.º do TFUE



PR\817540PT.doc 15/15 PE441.207v02-00

PT

Em terceiro lugar, o relator gostaria de esclarecer em que sentido os critérios que determinam 
a escolha ou do procedimento de exame ou do procedimento consultivo são considerados 
"vinculativos" para o legislador (cf. alteração 1).

O relator gostaria de salientar a formulação expressa do Tratado e o poder discricionário do 
legislador ao identificar se as suas condições são respeitadas. Além disso, o presente 
regulamento deveria reconhecer que certos actos de execução podem ser não vinculativos (cf. 
alteração 5).

Por último, o projecto de relatório aborda a questão do efeito, para a Comissão, da não 
emissão de parecer do comité (cf. alteração 6).


