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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o acompanhamento da delegação de poderes legislativos e do controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das competências de execução pela Comissão
(2012/2323(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão1,

– Tendo em conta o Entendimento Comum sobre Atos Delegados, tal como aprovado pela 
Conferência dos Presidentes em 3 de março de 2011,

– Tendo em conta o Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão Europeia 2, nomeadamente o seu n.º 15 e o respetivo Anexo,

– Tendo em conta a decisão do Tribunal de Justiça, de 5 de setembro de 2012, no Processo 
C-355/10, Parlamento contra Conselho (ainda não apresentada e o Processo pendente 
C-427/12, Comissão contra Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 5 de maio de 2010, sobre as competências de 
delegação legislativa3,

– Tendo em conta a carta do Presidente do Parlamento ao Presidente do Conselho, de 8 de 
fevereiro de 2013, sobre a falta de progressos no Conselho,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão do Desenvolvimento, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, da Comissão das Pescas e da Comissão das Liberdades Cívicas, 
da Justiça e dos Assuntos Internos (A7-0000/2013),

A. Considerando que o Tratado de Lisboa introduziu a possibilidade de o Parlamento e o 
Conselho ("o legislador") delegarem parte das suas competências próprias na Comissão 
através de um ato legislativo ("o ato de base"); considerando que a delegação constitui
uma operação delicada pela qual a Comissão é encarregada de exercer um poder que é 

                                               
1 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
2 JO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
3 JO C 81 E, 15.3.2011, p. 6.
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intrínseco ao papel do próprio legislador; considerando que o ponto de partida para 
examinar a questão de delegação deve, portanto, ser sempre a liberdade do legislador; 
considerando que, segundo a jurisprudência estabelecida, os elementos essenciais do ato 
legislativo estão reservados ao legislador; considerando, portanto, que os poderes 
delegados apenas podem consistir em completar ou alterar elementos não essenciais do 
ato legislativo; considerando que os atos delegados assim adotados pela Comissão serão 
atos não legislativos de âmbito geral; considerando que o ato de base deve definir 
explicitamente os objetivos, o conteúdo, o âmbito de aplicação e o período de vigência da 
delegação de poderes, e deve estabelecer as condições a que a delegação está sujeita;

B. Considerando que, a fim de estabelecer disposições práticas e clarificações acordadas, 
assim como as preferências aplicáveis à delegação de poderes legislativos nos termos do 
artigo 290.º do TFUE, o Parlamento, o Conselho e a Comissão acordaram sobre um 
Entendimento Comum sobre os Atos Delegados com vista a um exercício fluido dos 
poderes delegados e a um controlo efetivo desses poderes pelo Parlamento Europeu e o 
Conselho;

C. Considerando que os Tratados preveem que os Estados-Membros adotem todas as 
medidas de legislação nacional necessárias para implementar atos legalmente vinculativos 
da União; considerando, porém, que quando são necessárias condições uniformes para 
implementar atos legalmente vinculativos da União, tais atos conferem competências de 
execução à Comissão (e, em certos casos excecionais, ao Conselho), como estabelecido no
artigo 291.º do TFUE; considerando que, quando o ato de base requer que a adoção de 
atos de execução pela Comissão seja sujeita a controlo pelos Estados-Membros, tais atos 
devem conferir essas competências de execução à Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011; considerando que um compromisso essencial assumido 
pela Comissão numa declaração anexa a esse Regulamento foi o do alinhamento urgente 
do acervo pelo novo sistema de atos delegados e de execução, a completar durante a 
presente legislatura, incluindo atos de base relativos ao procedimento de regulamentação 
com controlo (PRC); 

D. Considerando que cabe ao legislador determinar, caso a caso, o grau de pormenor de cada 
ato legislativo e, dessa forma, delegar ou não qualquer poder à Comissão para adotar atos 
delegados e se serão necessários quaisquer poderes para assegurar condições uniformes de 
implementação do ato legislativo; considerando que a atribuição de tais poderes delegados 
ou de execução nunca é uma obrigação; considerando que a referida atribuição deve, 
porém ser examinada quando forem necessárias flexibilidade e eficiência que não possam 
ser conseguidas através do processo legislativo ordinário; considerando que a decisão de 
atribuir ou não poderes delegados ou de execução deve basear-se em fatores objetivos que 
permitam o controlo judicial da solução adotada;

E. Considerando que, relativamente a muitos dossiês, as negociações legislativas mostraram 
haver, em certos casos, interpretações divergentes entre as instituições em certos casos; 
considerando que, nos termos do artigo 37.º-A do seu Regimento, as comissões do 
Parlamento podem solicitar pareceres à Comissão dos Assuntos Jurídicos ao examinarem 
propostas que incluam atos delegados; considerando que, em 13 de janeiro de 2012, a 
Conferência dos Presidentes adotou uma linha comum e, em 19 de abril de 2012, apoiou 
uma abordagem horizontal a ser seguida pelas comissões individuais, a fim de ultrapassar 
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diferenças de opinião; considerando que o Parlamento deve desenvolver mais a linha 
comum, estabelecendo os seus próprios critérios de aplicação dos artigos 290.º e 291.º do 
TFUE e procurando o acordo com o Conselho e a Comissão sobre tais critérios; 

1. Considera que o Parlamento deve seguir os seguintes critérios de aplicação dos artigos
290.º e 291.º do TFUE:

 O caráter vinculativo ou não vinculativo de uma medida deve ser decidido com base na 
sua natureza e conteúdo; apenas o poder de adotar medidas legalmente vinculativas pode 
ser delegado nos termos do artigo 290.º.

 A Comissão apenas pode aprovar atos legislativos através de atos delegados. Incluem-se 
aqui as alterações a anexos, já que estes últimos constituem parte integrante do ato 
legislativo. Não podem ser aditados ou suprimidos anexos com o objetivo de desencadear 
ou evitar a utilização de atos delegados; se o legislador considerar que um texto deve 
constituir parte integrante do ato de base, poderá decidir incluir esse texto num anexo.

 As medidas destinadas a definir melhor o conteúdo exato das obrigações enunciadas no 
ato legislativo são concebidas para complementar o ato de base através do aditamento de 
elementos não essenciais. 

 As medidas conducentes a uma escolha de prioridades, objetivos ou resultados esperados 
devem ser adotadas através de atos delegados, caso o legislador decida não as incluir no 
próprio ato legislativo.

 As medidas concebidas para estabelecer (novas) condições, critérios ou requisitos a 
satisfazer - e cujo cumprimento deve ser assegurado pelos Estados-Membros ou outras 
pessoas ou entidades diretamente abrangidas pela legislação - virão, por definição, alterar 
o conteúdo da legislação e aditar novas regras de aplicação geral. Assim, a criação de tais 
regras ou critérios apenas pode ser possível através de um ato delegado. Em contrapartida, 
a implementação de regras ou critérios já estabelecidos no ato de base (ou num futuro ato 
delegado), sem modificar o conteúdo dos direitos ou obrigações deles resultantes e sem 
implicar mais opções políticas, pode ocorrer através de atos de execução. 

 Em certas circunstâncias, a Comissão tem competência para adotar regras vinculativas 
adicionais de âmbito geral que afetem o conteúdo dos direitos ou obrigações estabelecidos 
no ato de base. Tais medidas virão, por definição, complementar as estabelecidas no ato de 
base, definindo ainda mais a política da União. Isto apenas pode ser efetuado através de 
um ato delegado.

 Uma medida que determine o tipo de informação a prestar nos termos do ato de base (i.e., 
o conteúdo exato da informação) complementa geralmente a obrigação de prestação de 
informação e deve ser executada através de atos delegados. 

 Uma medida que determine disposições para a prestação de informação (i.e., o formato)
geralmente não adita algo à obrigação de prestar informação. Em vez disso, tal medida 
permite a uniformidade da implementação. Deve ser, portanto, executada, em princípio, e 
como uma regra geral, através de atos de execução.

 As medidas que estabelecem um procedimento (i.e., uma forma de desempenhar ou dar 
efeito a algo), tanto podem ser atos delegados, como de execução (ou mesmo, constituir 
elementos essenciais de um ato de base), consoante o seu conteúdo, o contexto e a 
natureza das disposições estabelecidas no ato de base. As medidas que estabelecem 
especificações dos procedimentos destinadas a assegurar condições uniformes para a 
execução de uma obrigação estabelecida no ato de base devem, em geral, constituir 
medidas de execução.
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 Tal como relativamente a procedimentos, uma competência para determinar métodos (i.e., 
formas de executar algo em particular de maneira regular e sistemática) ou metodologias 
(i.e., regras para determinar os métodos), pode prever atos delegados ou de execução, 
consoante o conteúdo ou contexto.

 Em geral, os atos delegados devem ser utilizados quando o ato de base deixa à Comissão 
uma margem discricionária substancial para complementar o quadro legislativo 
estabelecido no ato de base.

 As autorizações podem constituir medidas de aplicação geral. É, por exemplo, o caso em 
que as decisões incidem sobre a autorização ou proibição da inclusão de uma substância 
específica em bens alimentares, cosméticos, etc.. Tais decisões são de caráter geral, pois 
dizem respeito a qualquer operador que pretenda utilizar tal substância. Nesses casos, se a 
decisão da Comissão se basear inteiramente nos critérios constantes no ato de base, esta 
deve ser um ato de execução, se o legislador não tiver optado por manter as autorizações 
como parte integrante sob forma de anexo ao ato de base; se aditar novo conteúdo 
normativo que afete a parte substantiva dos direitos e obrigações, acrescentando assim 
orientações ou opções políticas suplementares ao ato de base, complementando-o, 
portanto, deve constituir um ato delegado.

 Um ato legislativo apenas pode delegar na Comissão o poder de adotar atos não 
legislativos de aplicação geral. As medidas de aplicação individual não podem, portanto, 
ser adotadas através de atos delegados. Um ato de âmbito geral é um ato que estabelece 
regras cuja aplicação se destina a um número indeterminado de destinatários.

 Os atos de execução não devem aditar qualquer nova orientação política e os poderes 
atribuídos à Comissão não devem deixar qualquer margem discricionária significativa.

 As medidas que impliquem um afastamento temporário das regras estabelecidas no ato de 
base, aplicáveis numa situação específica, sob condições específicas claramente definidas 
e por um período limitado de tempo, não alteram nem complementam o ato de base. Tais 
medidas devem, portanto, ser adotadas através de atos de execução. Porém, quando 
implicarem um afastamento mais permanente das regras estabelecidas no ato de base, 
ultrapassando um período limitado de tempo, essas medidas devem ser adotadas através de 
atos delegados;

2. Insta a Comissão e o Conselho a encetarem negociações com o Parlamento para chegar a 
acordo sobre os critérios anteriormente referidos; considera que tal pode ser conseguido 
no âmbito de uma revisão do Acordo Interinstitucional "Legislar Melhor", que deverá 
incluir tais critérios;

3. Manifesta-se seriamente preocupado com o facto de o alinhamento do acervo com o 
Tratado de Lisboa ainda apenas ter sido parcialmente concretizado, quatro anos após a 
entrada em vigor deste último; solicita à Comissão que apresente quaisquer propostas de 
alinhamento pendentes; solicita à Presidência do Conselho que faça todos os possíveis 
para avançar as conversações sobre os pacotes que atualmente estão paralisados no 
Conselho, incluindo propostas no domínio da agricultura e pescas; considera que, pelo 
menos, todos os casos anteriormente tratados no âmbito do PRC sejam agora alinhados 
pelo artigo 290.º do TFUE;

4. Manifesta-se preocupado com o facto de, apesar de poder ser uma boa solução em certos 
casos, a manutenção sistemática de todos os elementos das políticas no ato de base poder,
em certas alturas, impedir a utilização do artigo 290.º do TFUE como meio valioso de 
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racionalizar o processo legislativo, contrariamente ao que era o seu fundamento inicial;

5. Incentiva as suas comissões a acompanharem de perto a utilização de atos delegados e de 
execução no âmbito das respetivas esferas de competência;

6. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos Parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O propósito do presente relatório é fazer um balanço da aplicação prática dos artigos 290.º e
291.º e sugerir aos relatores um certo número de orientações práticas ao tratarem de atos 
delegados e de execução. Até 18 de julho de 2013, o Parlamento recebeu 69 atos delegados (4 
em 2010, 7 em 2011, 38 em 2012 e, até agora, 20 em 2013), dos quais, 64 regulamentos 
delegados, 2 diretivas delegadas e 3 decisões delegadas, sendo que nenhum dos 
co-legisladores apresentou, até agora, objeções a um ato delegado.

As grandes expectativas depositadas nos relatórios sobre a delegação de poderes legislativos e 
no regulamento relativo aos atos de execução em 2010 e 2011 - dos quais fui relator - não se 
concretizaram da forma inicialmente prevista. Estes instrumentos foram concebidos para 
melhorar mais o controlo exercido pelos co-legisladores da legislação derivada, reforçando 
assim a legitimidade democrática de tais atos. Destinavam-se também a aumentar a eficácia e 
a simplificar mais a legislação a nível europeu.

Para preparar a elaboração do presente relatório, foi estabelecida uma equipa de projeto 
administrativa constituída por administradores de comissões encarregadas de emitir pareceres 
e serviços relevantes do Parlamento, tendo sido elaborado um documento de trabalho que 
sublinhou as principais questões, as quais podem ser globalmente repartidas por duas áreas 
diferentes: 

1. A opção entre utilizar atos delegados ou de execução cria dificuldades em muitas 
negociações sobre novas propostas legislativas da Comissão e propostas de 
alinhamento da legislação existente pelo Tratado de Lisboa. 

2. Existem diversas questões ligadas à elaboração e adoção pela Comissão de atos 
delegados e projetos de atos de execução e o respetivo tratamento pelo Parlamento 
Europeu, incluindo as diferentes formas como este último exerce os seus poderes de 
controlo, a participação de peritos e o estabelecimento de um fluxo de informação 
efetivo e eficiente entre instituições e no interior do Parlamento.

A elaboração de atos delegados e de execução, assim como a escolha correta e mais adequada 
das disposições a incluir no ato de base, são questões que se tornaram parte integrante da 
maioria das negociações sobre propostas legislativas. O relator apresenta, portanto, um certo 
número de propostas práticas para preservar as prerrogativas do Parlamento e orientar os 
deputados e o pessoal no seu trabalho, tendo em conta as diferentes posições assumidas pelo 
Parlamento, a "abordagem horizontal" defendida pela Conferência dos Presidentes e os 
exercícios regulares de screening efetuados pelos serviços do Parlamento.

A este respeito, é essencial que as comissões recorram mais à possibilidade de solicitar 
pareceres à JURI, nos termos do artigo 37.º-A, quanto à utilização de atos delegados.

O objetivo último do presente relatório é consolidar o trabalho que tem sido feito, tanto a 
nível administrativo, como político, nas instituições da UE, com particular atenção para os 
co-legisladores e a Comissão, sobre questões relativas a atos delegados e de execução ao 
longo dos últimos quatro anos, e abrir o caminho para que tais questões se tornem parte de um 
próxima revisão do Acordo Interinstitucional "Legislar Melhor" de 2003.


