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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O artigo 291.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece o 
quadro para a adopção dos actos de execução. Em particular, o n.° 3 do artigo 291.° prevê que 
o Parlamento Europeu e o Conselho definam, por meio de regulamentos, as regras e os 
princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo que os Estados-Membros podem 
aplicar ao exercício das competências de execução pela Comissão.

O alinhamento automático dos procedimentos consultivo, de gestão e de regulamentação 
previstos nos artigos 3.°, 4.° e 5.° da Decisão “Comitologia” não se afigura adequado. Importa 
realizar uma revisão exaustiva do acervo existente a fim de determinar que medidas se 
inserem efectivamente no âmbito de aplicação das disposições relativas aos actos delegados a 
que se refere o artigo 290.° do TFUE. A Comissão deve apresentar propostas legislativas 
adequadas para esse efeito. Enquanto essa revisão exaustiva não tiver sido realizada, as 
prerrogativas do legislador devem ser salvaguardadas
 mediante disposições transitórias apropriadas.
Cumpre tirar partido da oportunidade de remediar as lacunas presentes nas práticas em vigor. 
Em particular, há que melhorar o acesso do Parlamento às informações relativas aos trabalhos 
de execução da legislação da UE. Por conseguinte, o artigo 8.° da proposta de regulamento 
deve ser reforçado.

Actualmente, os trabalhos de execução da legislação da UE não respeitam apenas à 
elaboração de actos de execução. Com efeito, casos  há em que são precisamente as 
circunstâncias da ausência de um acto de execução que deveriam ser do conhecimento do 
legislador (p.ex. no contexto do procedimento de verificação da conformidade, previsto no 
artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º. 2099/2002, em que é avaliada a necessidade de transpor 
regras da OMI para o direito da União).

Em determinados casos ao abrigo da Decisão “Comitologia”, o acesso do Parlamento à 
informação foi veiculado pela cooperação interinstitucional, em que o exercício do “direito de 
controlo” durante o período de um mês desempenhou um papel importante (nomeadamente, 
no quadro de procedimentos confidenciais, como os referentes ao estabelecimento da “lista 
negra” das transportadoras aéreas, sujeitos à aplicação de um procedimento de urgência 
consensual). A abolição desse período só se afigura aceitável se o acesso tempestivo e total do 
Parlamento à informação for garantido.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto 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 plenamente 
informados sobre os trabalhos do comité, 
ao mesmo tempo que os membros do 
comité.

Justificação

Há que melhorar a informação ao dispor do Parlamento.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Até que o acervo da UE seja 
adaptado ao Tratado de Lisboa a este 
respeito, disposições transitórias devem 
permitir ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho o exercício de um controlo 
adequado, numa base casuística, das 
competências conferidas à Comissão ao 
abrigo do artigo 202.º do Tratado CE e 
agora abrangidas pela delegação de 
poderes a que se refere o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão é assistida por um comité 
composto por representantes dos Estados-
Membros e presidido por um representante 
da Comissão.

2. A Comissão é assistida por um comité 
composto por representantes dos Estados-
Membros e presidido por um representante 
da Comissão. Os representantes do 
Parlamento Europeu têm acesso às 
reuniões dos comités na qualidade de 
observadores.

Justificação

Há que melhorar a informação ao dispor do Parlamento.

Alteração 4

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 e o Conselho 
têm, ao mesmo tempo que o comité, acesso 
às informações referidas no n.º 1, bem 
como a todas as demais informações 
relativas aos trabalhos do comité. As 
alterações subsequentes a documentos 
apresentados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho são claramente identificadas, 
não devendo, porém, em caso algum, 
reduzir a transparência interinstitucional.

Alteração 5
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Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A

Assuntos objecto dos trabalhos dos 
comités
O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem examinar, debater e comentar 
qualquer assunto que constitua objecto 
dos trabalhos dos comités.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 5.º-A da decisão revogada 
continuará a produzir efeitos no que diz 
respeito aos actos de base existentes que 
remetam para o mesmo.

2. O artigo 5.º-A da decisão revogada, com 
excepção dos seus números 3 e 4,
continuará a produzir efeitos no que diz 
respeito aos actos de base existentes que 
remetam para o mesmo. O nº 2-A do artigo 
10.º do presente regulamento é 
igualmente aplicável.

Justificação

É de aplicação o período mínimo para a formulação de objecções a actos delegados previsto 
na resolução do Parlamento, de 5 de Maio de 2010, sobre o poder de delegação legislativa. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 10 – Título

Texto da Comissão Alteração

Adaptação dos actos de base existentes Regras transitórias



AD\818511PT.doc 7/9 PE441.237v02-00

PT

Justificação

Impõe-se assinalar que estas regras são transitórias e apenas se aplicam durante o período 
de adaptação de todo o acervo ao Tratado de Lisboa no tocante a actos delegados e de 
execução.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Às medidas de alcance geral aplica-
se o seguinte procedimento:
a) Antes de adoptar uma medida, a 
Comissão apresenta um projecto final ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
b) O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a essa medida 
no prazo de dois meses a contar da data 
da respectiva apresentação. Por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho, 
este prazo é prolongado por dois meses.
c) Se, no termo desse período, nem o 
Parlamento Europeu, nem o Conselho 
tiverem formulado objecções a essa 
medida, a Comissão procede à sua 
adopção. A medida pode ser adoptada e 
entrar em vigor antes da expiração desse 
período se o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem, ambos, informado a
Comissão do seu intento de não formular 
objecções.
d) Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções a uma 
medida, esta não é adoptada. A instituição 
que formular objecções à medida expõe as 
razões que fundamentam as objecções em 
causa.

Justificação

Este mecanismo garante as prerrogativas do legislador e destina-se a casos em que um  
procedimento regulamentar ou de gestão aplicável à adopção de actos de alcance geral deva 
ser substituído por um procedimento aplicável a actos delegados. É de aplicação o período 
mínimo para a formulação de objecções a actos delegados previsto na resolução do 
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Parlamento, de 5 de Maio de 2010, sobre o poder de delegação legislativa.  
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