
AD\1200866PT.docx PE648.503v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão do Comércio Internacional

2017/0035(COD)

19.3.2020

PARECER
da Comissão do Comércio Internacional

dirigido à Comissão dos Assuntos Jurídicos

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (UE) n.º 182/2011, 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(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Relator:  Sven Simon



PE648.503v01-00 2/10 AD\1200866PT.docx

PT

PA_Legam



AD\1200866PT.docx 3/10 PE648.503v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão do Comércio Internacional adotou, em 4 de dezembro de 2017, o parecer abaixo 
indicado sobre o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos. No entanto, a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos não concluiu os trabalhos relativos a esta proposta durante a anterior 
legislatura do Parlamento Europeu. Em 21 de outubro de 2019, o Parlamento decidiu, nos 
termos do artigo 240.º do Regimento, retomar as suas atividades sobre esta proposta. Por 
conseguinte, a Comissão do Comércio Internacional submete novamente o parecer à 
Comissão dos Assuntos Jurídicos. As estatísticas relativas à comitologia constantes da 
presente justificação foram atualizadas pelo relator para incluir as informações mais recentes 
disponíveis sobre 2018.

Na sua proposta, a Comissão apresenta quatro alterações ao Regulamento (UE) n.º 182/20111 
(«Regulamento Comitologia»), que contemplam situações nas quais, durante um 
procedimento de comitologia, o comité de recurso não está em condições de emitir um 
parecer sobre um projeto de proposta de ato de execução da Comissão. Propõe-se, 
designadamente:

• Retirar os votos dos membros do comité que se abstenham do cálculo de uma maioria 
qualificada no comité de recurso; as decisões do comité de recurso só serão válidas se 
a maioria simples dos Estados-Membros for composta por membros participantes;

• Permitir que o comité de recurso realize nova reunião a nível ministerial;
• Prever a possibilidade de a Comissão submeter a questão ao Conselho, solicitando-lhe 

que indique a sua posição sobre a mesma e sobre as implicações mais vastas da 
eventualidade de o comité de recurso não dar parecer;

• Publicar o registo das votações dos Estados-Membros no comité de recurso. Esta 
medida visa aumentar a transparência dos procedimentos de comitologia.

As alterações propostas apenas dizem respeito aos procedimentos a nível do comité de 
recurso se não for emitido parecer. Na prática, a proposta aborda casos quse constituem 
apenas cerca de 2 % da totalidade dos projetos de atos de execução apresentados aos comités.

No que se refere à política comercial comum, que é da competência da Comissão do 
Comércio Internacional (INTA), existem 14 comités de comitologia (em 20182) e a maioria 
dos atos de execução adotados diz respeito ao domínio dos instrumentos de defesa comercial 
(«IDC»), isto é, a medidas anti-dumping e de compensação (a título ilustrativo, em 2018, dos 
52 atos de execução adotados no domínio da política comum, 44 diziam respeito a IDC). O 
Regulamento Comitologia só começou a ser aplicado a medidas de defesa comercial a partir 
de fevereiro de 2014, na sequência da adoção do Regulamento (UE) n.º 37/20143. Desde 
então, o procedimento de comité de recurso para as medidas de defesa comercial foi 

1 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 Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 13-18). 
2 Relatório da Comissão sobre o trabalho dos comités em 2018, COM(2019) 638 final, de 16. de dezembro de 
2019.
3 Regulamento (UE) n.º 37/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2014, que altera 
determinados regulamentos relativos à política comercial comum no que diz respeito aos procedimentos de 
adoção de certas medidas (JO L 18 de 21.1.2014, p. 1-51).
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desencadeado duas vezes, em 2017, relativamente aos casos dos «painéis solares»1 e de 
«determinados produtos de ferro»2. 

A Comissão INTA é também competente para os atos de execução adotados noutros 
domínios, como os respeitantes à ajuda macrofinanceira a países terceiros ou aos aspetos 
externos da operação aduaneira.

De um modo geral, o relator acolhe com satisfação a proposta da Comissão. Exemplos da 
prática atual demonstram que é necessário criar mecanismos mais precisos para aumentar a 
certeza e a transparência no que toca às posições adotadas pelos Estados-Membros no âmbito 
dos procedimentos de comitologia. Haverá, no entanto, que garantir que os procedimentos de 
comitologia a nível de comité de recurso e a nível de consulta do Conselho não afetem 
negativamente a adoção das medidas de defesa comercial necessárias que estão 
frequentemente sujeitas a grande pressão de tempo.

De um modo geral, o relator gostaria de sublinhar que os procedimentos no seio da União 
Europeia (UE) devem ser otimizados e executados de forma célere. É muito importante que a 
UE cumpra as suas promessas, os seus objetivos e as suas obrigações num período de 
crescente concorrência económica mundial, de modo a que possa continuar a ser competitiva 
e a definir as normas no tocante aos seus ambiciosos objetivos económicos, sociais e 
ambientais.

O relator propõe, por conseguinte, que, no que diz respeito às reuniões do comité de recurso 
(a nível ministerial e da reunião inicial) e à apresentação da questão ao Conselho, seja 
especificado que, nos casos em que os respetivos atos de base prevejam um calendário fixo 
para a conclusão dos procedimentos, a Comissão deve ter sempre a possibilidade de encurtar 
os prazos.

Propõe-se igualmente o estabelecimento de um prazo específico dentro do qual o Parlamento 
Europeu e o Conselho possam exercer o seu direito de controlo. Esse prazo existia antes de o 
atual Regulamento Comitologia ter sido adotado e o relator considera lamentável que não 
tenha sido incluído no atual Regulamento. Assim sendo, esta alteração do atual Regulamento 
Comitologia deve ser encarada como uma boa oportunidade para estabelecer um prazo que 
proporcione uma maior certeza para que o Parlamento Europeu possa exercer o seu direito de 
controlo. Deverão também ser previstas exceções apropriadas para os casos urgentes, uma vez 
que não se pretende de forma alguma comprometer a eficiência do regime de comitologia. 

ALTERAÇÕES

1 Regulamento de Execução (UE) 2017/367 da Comissão, de 1 de março de 2017, que institui um direito anti-
dumping definitivo sobre as importações de módulos fotovoltaicos de silício cristalino e de componentes-chave 
(ou seja, células) originários ou expedidos da República Popular da China, na sequência de um reexame da 
caducidade nos termos do artigo 11.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2016/1036 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, e que encerra o reexame intercalar parcial nos termos do artigo 11.º, n.º 3, do Regulamento (UE) 
2016/1036 (JO L 56 de 03.03.2017, p. 131-207).
2  Regulamento de Execução (UE) 2017/1795 da Comissão, de 5 de outubro de 2017, que institui um 
direito anti-dumping definitivo sobre as importações de determinados produtos planos laminados a quente, 
de ferro, de aço não ligado ou de outras ligas de aço, originários do Brasil, do Irão, da Rússia e da Ucrânia 
e que encerra o inquérito sobre as importações de determinados produtos planos laminados a quente, de 
ferro, de aço não ligado ou de outras ligas de aço, originários da Sérvia, JO L 258 de 6.10.2017, p. 24.
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A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 
quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Caso os atos legislativos da União 
prevejam que Comissão realize um 
inquérito com base numa queixa 
apresentada por uma pessoa singular ou 
coletiva, como, por exemplo, no caso de 
processos anti-dumping e de 
compensação, a Comissão é obrigada a 
tomar decisões dentro de prazos 
específicos e tendo em conta as 
conclusões retiradas durante o inquérito.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de aumentar o seu valor 
acrescentado, o papel do comité de recurso 
deve, pois, ser reforçado através da 
possibilidade de realizar nova reunião nos 
casos em que não seja emitido parecer. O 
grau adequado de representação na nova 
reunião do comité de recurso deve 
corresponder ao nível ministerial, a fim de 
assegurar o debate político. No intuito de 
permitir a organização da nova reunião, 
deve ser prorrogado o prazo para o comité 
de recurso dar parecer.

(8) A fim de aumentar o seu valor 
acrescentado, o papel do comité de recurso 
deve, pois, ser reforçado através da 
possibilidade de realizar nova reunião nos 
casos em que não seja emitido parecer. O 
grau adequado de representação na nova 
reunião do comité de recurso deve 
corresponder ao nível ministerial, a fim de 
assegurar o debate político. No intuito de 
permitir a organização da nova reunião, 
deve ser prorrogado o prazo para o comité 
de recurso dar parecer, exceto quando os 
prazos estabelecidos nos atos de base 
aplicáveis têm de ser respeitados, como, 
por exemplo, no caso de medidas anti-
dumping e de compensação. A fim de 
assegurar que os procedimentos a nível do 
comité de recurso não gerem atrasos, a 
Comissão deve igualmente ser autorizada, 
em casos devidamente justificados, a 
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encurtar os prazos em que o comité de 
recurso tem de emitir parecer.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Em alguns casos, a Comissão deve 
ter a possibilidade de solicitar ao Conselho 
que indique a sua posição e orientação 
sobre as implicações mais vastas da 
ausência de parecer, incluindo ao nível 
institucional, jurídico, político e 
internacional. A Comissão deve ter em 
conta todas as posições manifestadas pelo 
Conselho no prazo de três meses a contar 
da data em que a questão lhe tiver sido 
submetida. Em casos devidamente 
justificados, a Comissão pode indicar um 
prazo mais curto ao submeter a questão.

(10) Em alguns casos, a Comissão deve 
ter a possibilidade de solicitar ao Conselho 
que indique a sua posição e orientação 
sobre as implicações mais vastas da 
ausência de parecer, incluindo ao nível 
institucional, jurídico, político e 
internacional. A Comissão deve ter em 
conta todas as posições manifestadas pelo 
Conselho no prazo de três meses a contar 
da data em que a questão lhe tiver sido 
submetida. Em casos devidamente 
justificados, a Comissão pode indicar um 
prazo mais curto ao submeter a questão. 
Devem ser estabelecidos prazos mais 
curtos quando a Comissão for obrigada a 
respeitar prazos estabelecidos nos atos de 
base aplicáveis, como, por exemplo, no 
caso de medidas anti-dumping e de 
compensação.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (UE) n.º 182/2011
Artigo 3 – n.º 7 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

(1) No artigo 3.º, n.º 7, é aditado o 
seguinte sexto parágrafo:

(1) No artigo 3.º, n.º 7, são aditados os 
seguintes parágrafos: 

Se o comité de recurso não der parecer, nos 
termos do artigo 6.º, n.º 3, segundo 
parágrafo, o presidente pode decidir que o 
mesmo comité realize nova reunião a nível 
ministerial. Em tais casos, o comité de 

«Se o comité de recurso não der parecer, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 3, segundo 
parágrafo, o presidente pode decidir que o 
mesmo comité realize nova reunião a nível 
ministerial. Em tais casos, o comité de 
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recurso deve dar parecer no prazo de três 
meses a contar da data em que a questão 
lhe tiver sido inicialmente apresentada. “;

recurso deve dar parecer no prazo de três 
meses a contar da data em que a questão 
lhe tiver sido inicialmente apresentada, tal 
como estabelecido no terceiro parágrafo 
do presente número. Se for caso disso, a 
Comissão estabelece um prazo mais curto, 
a fim de respeitar os prazos estabelecidos 
nos atos de base aplicáveis.
A Comissão pode, em casos devidamente 
justificados, decidir fixar um prazo mais 
curto do que os prazos mencionados no 
presente número.»;

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 182/2011
Artigo 6 – n.° 3-A

Texto da Comissão Alteração

«3-A. Se o comité de recurso não der 
parecer, a Comissão pode submeter a 
questão ao Conselho, solicitando-lhe que 
indique a sua posição e orientação sobre as 
implicações mais vastas da ausência de 
parecer, incluindo ao nível institucional, 
jurídico, político e internacional. A 
Comissão deve ter em conta todas as 
posições manifestadas pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da data em 
que a questão lhe tiver sido submetida. Em 
casos devidamente justificados, a 
Comissão pode indicar um prazo mais 
curto ao submeter a questão.»

«3-A. Se o comité de recurso não der 
parecer, a Comissão pode submeter a 
questão ao Conselho, solicitando-lhe que 
indique a sua posição e orientação sobre as 
implicações mais vastas da ausência de 
parecer, incluindo ao nível institucional, 
jurídico, político e internacional. A 
Comissão deve ter em conta todas as 
posições manifestadas pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da data em 
que a questão lhe tiver sido submetida. Em 
casos devidamente justificados, a 
Comissão pode indicar um prazo mais 
curto ao submeter a questão. Se for caso 
disso, a Comissão estabelece um prazo 
mais curto, a fim de cumprir os prazos 
estabelecidos nos atos de base aplicáveis.»

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A) (novo)
Regulamento (UE) n.º 182/2011
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 11.º, é aditado o seguinte 
número:
«O Parlamento Europeu e o Conselho 
dispõem de um mês para dar a indicação 
a que se refere o primeiro parágrafo, a 
contar da data de receção do projeto 
definitivo de ato de execução nas versões 
linguísticas submetidas à comissão em 
causa. O prazo de um mês não é aplicável 
em casos de urgência ou no caso de atos 
de execução respeitantes à gestão corrente 
e/ou que tenham um prazo de validade 
limitado.»

Justificação

O direito de controlo do Parlamento Europeu não pode ser exercido eficazmente se o prazo 
para o efeito não for conhecido. O prazo de um mês para o direito de controlo existia no 
âmbito do anterior quadro de comitologia da Decisão 1999/468/CE do Conselho, tendo sido 
estabelecido no Acordo Interinstitucional de 2008 entre o PE e a Comissão sobre os 
procedimentos de comitologia. Esse prazo deve ser estabelecido no atual Regulamento 
n.º 182/2011
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