
AL\1181586PT.docx PE637.500v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2014-2019

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

3.4.2019

Exmo. Senhor Deputado Pavel Svoboda
Presidente
Comissão dos Assuntos Jurídicos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que adapta uma série de atos jurídicos que preveem o 
recurso ao procedimento de regulamentação com controlo aos artigos 290.º e 
291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (COM(2016)0799 
– 2016/0400(COD))

Ex.mo Senhor Presidente,

Na sequência do acordo provisório alcançado em 12 de fevereiro de 2019 no âmbito das 
negociações interinstitucionais sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que adapta uma série de atos jurídicos que preveem o recurso ao procedimento de 
regulamentação com controlo aos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (2016/0400(COD), a «Proposta»), que inclui o acordo sobre a alteração da 
base jurídica em resultado da cisão acordada da proposta, os coordenadores da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos decidiram, em 18 de Fevereiro de 2019, emitir parecer ao abrigo do artigo 
39.º, n.º 3, do Regimento sobre a pertinência da base jurídica das duas partes da Proposta 
resultantes da cisão. O acordo provisório foi aprovado pelo Coreper, em 27 de fevereiro de 
2019, e pela Comissão dos Assuntos Jurídicos, em 4 de março de 2019. A cisão foi 
posteriormente aprovada pela Conferência dos Presidentes em 7 de março de 2019.

I – Contexto

O artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE, com a redação que lhe foi dada pela 
Decisão 2006/512/CE do Conselho («a Decisão Comitologia»), estabeleceu o chamado 
«procedimento de regulamentação com controlo». Em 2008 e 2009, foram adotados alguns 
atos ao abrigo deste procedimento de regulamentação com controlo («alinhamento com o 
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procedimento de regulamentação com controlo»)1. Com a entrada em vigor do Tratado de 
Lisboa e à luz do novo quadro jurídico estabelecido pelos artigos 290.º e 291.º do TFUE, a 
Decisão «Comitologia» teve de ser revista. No entanto, o Regulamento (UE) n.º 182/2011 («o 
Regulamento Comitologia»), que foi adotado para este efeito com base no artigo 291.º, n.º 3, 
do TFUE, excluiu deliberadamente do seu âmbito de aplicação o artigo 5.º-A da Decisão 
«Comitologia» que estabeleceu o procedimento de regulamentação com controlo. Por 
conseguinte, o artigo 5.º-A teve de ser mantido provisoriamente para efeitos dos atos jurídicos 
em vigor que para ele remetem. Por outro lado, o acervo em causa tem de ser alinhado o mais 
rapidamente possível pelo Tratado de Lisboa, por forma a garantir segurança jurídica. Para o 
efeito, em 2013, a Comissão propôs completar o alinhamento com três propostas abrangentes 
(as chamadas «propostas Omnibus»), que o Parlamento adotou em primeira leitura em 
fevereiro de 2014, com base nos relatórios da Comissão dos Assuntos Jurídicos. No entanto, 
como o Conselho não conseguiu encontrar uma solução, as propostas foram retiradas pela 
Comissão.

Após a entrada em vigor do novo Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor» (AII «Legislar 
melhor»), de 13 de abril de 2016, a Comissão apresentou duas novas propostas de 
alinhamento em dezembro de 2016, uma centrada nos dossiês legislativos no domínio da 
justiça2 e outra nos restantes domínios de intervenção (a Proposta, que abrange 168 atos 
jurídicos).

Na exposição de motivos da Proposta, na secção relativa à escolha da base jurídica, a 
Comissão especificou que «a presente proposta assenta nas bases jurídicas de todos os atos 
de base alterados.»  Quer isto dizer que as disposições do Tratado que constituem as bases 
jurídicas da proposta da Comissão correspondem a todas as disposições do Tratado incluídas 
nas bases jurídicas de cada um desses 168 atos jurídicos. A base jurídica da Proposta, tal 
como apresentada pela Comissão, era, pois, formada pelos artigos 33.º, 43.º, n.º 2, 53.º, n.º 1, 
62.º, 64.º, n.º 2, 91.º, 100.º, n.º 2, 114.º, 153.º, n.º 2, alínea b), 168.º, n.º 4, alíneas a) e b), 
172.º, 192.º, n.º 1, 207.º, 214.º, n.º 3, e 338.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE). A Comissão também declarou explicitamente na exposição de 
motivos que «esta iniciativa está ligada exclusivamente aos procedimentos a aplicar, a nível 
da União, na adoção de atos com base na atribuição de competências.»

A abordagem da Comissão relativamente à base jurídica seguiu a abordagem adotada durante 
o alinhamento com o procedimento de regulamentação com controlo e nas propostas 

1 Regulamento (CE) N.º 1137/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que 
adapta à Decisão 1999/468/CE do Conselho certos atos sujeitos ao procedimento previsto no artigo 251.º do 
Tratado, no que se refere ao procedimento de regulamentação com controlo — Adaptação ao procedimento de 
regulamentação com controlo — Primeira Parte, JO L 311 de 21.11.2008, p. 1, Regulamento (CE) n.º 219/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2009, que adapta à Decisão 1999/468/CE do 
Conselho certos atos sujeitos ao procedimento previsto no artigo 251.º do Tratado, no que se refere ao 
procedimento de regulamentação com controlo — Adaptação ao procedimento de regulamentação com controlo 
— Segunda Parte, JO L 87 de 31.3.2009, p. 109, Regulamento (CE) n.º  1103/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que adapta à Decisão 1999/468/CE do Conselho certos atos sujeitos ao 
procedimento previsto no artigo 251.º do Tratado, no que se refere ao procedimento de regulamentação com 
controlo — Adaptação ao procedimento de regulamentação com controlo — Terceira parte, JO L 304 de 
14.11.2008, p. 80. 
2 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que adapta uma série de atos jurídicos que 
preveem o recurso ao procedimento de regulamentação com controlo aos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (2016/0399(COD).
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«Omnibus», de 2013.

Em 12 de fevereiro de 2019, os negociadores das três instituições acordaram em cindir a 
proposta «Omnibus» e encerraram as negociações sobre 64 atos jurídicos por ela abrangidos. 
Igualmente, acordaram que as negociações sobre os restantes 104 atos jurídicos prosseguiriam 
na próxima legislatura.

Na sequência desta cisão, foi acordado que as disposições do Tratado que constituem a base 
jurídica da primeira parte acordada da Proposta corresponderiam às disposições do Tratado 
incluídas nas bases jurídicas respetivas dos 64 atos jurídicos abrangidos por essa parte e que, 
consequentemente, as disposições do Tratado que constituem a base jurídica da restante parte 
não acordada da Proposta corresponderiam às disposições do Tratado incluídas nas bases 
jurídicas dos 104 atos jurídicos abrangidos nessa parte.

Quanto à parte da Proposta da Comissão acordada nas negociações interinstitucionais de 12 
de Fevereiro de 2019, as bases jurídicas relativas a 64 atos jurídicos são os artigos 33.º, 43.º, 
n.º 2, 53.º, n.º 1, 62.º e 91.º, 100.º, n.º 2, 114.º, 153.º, n.º 2, alínea b), 168.º, n.º 4, alínea b), 
172.º, 192.º, n.º 1, 207.º, n.º 2, 214.º, n.º 3, e 338.º, n.º 1, do TFUE. Em comparação com a 
proposta inicial da Comissão, os artigos 64.º, n.º 2, e 168.º, n.º 4, alínea a), do TFUE não 
foram incluídos por constituírem a base jurídica de atos jurídicos que não são abrangidos 
nesta primeira parte. 

A parte não acordada da proposta da Comissão que abrange os restantes 104 atos jurídicos 
basear-se-ia nas disposições do Tratado que correspondem às respetivas bases jurídicas, 
nomeadamente, o artigo 43.º, n.º 2, o artigo 53.º, n.º 1, os artigos 62.º e 91.º, o artigo 100.º, n.º 
2, o artigo 114.º, o artigo 153.º, n.º 2, alínea b), o artigo 168.º, n.º 4, alíneas a) e b), o artigo 
192.º, n.º 1, e o artigo 338.º, n.º 1, do TFUE. De notar que o artigo 64.º, n.º 2, do TFUE não 
corresponde a nenhum dos 104 atos jurídicos restantes e que a sua inclusão inicial na Proposta 
foi incorreta.

II – Artigos pertinentes do Tratado

Os artigos que se seguem constituem as bases jurídicas da primeira parte da proposta da 
Comissão acordada pelos colegisladores e relativa a 64 atos jurídicos. 

O artigo 33.º do TFUE, que faz parte do capítulo sobre a cooperação aduaneira, tem a 
seguinte redação:

Artigo 33.º
(ex-artigo 135.º TCE)
No âmbito de aplicação dos Tratados, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de 
acordo com o processo legislativo ordinário, tomarão medidas destinadas a reforçar a 
cooperação aduaneira entre os Estados-Membros e entre estes e a Comissão.

O artigo 43.º, n.º 2, do TFUE, que faz parte do título III relativo à agricultura e às pescas, tem 
a seguinte redação:

Artigo 43.º, n.º 2
(ex-artigo 37.º TCE)
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(...) 2. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social, estabelecem a 
organização comum dos mercados agrícolas prevista no n.º 1 do artigo 40.º, bem como as 
demais disposições necessárias à prossecução dos objetivos da política comum da agricultura 
e pescas.(...)

O artigo 53.º, n.º 1, do TFUE, que faz parte do capítulo relativo ao direito de estabelecimento 
e do título respeitante à livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais, tem a seguinte 
redação:

Artigo 53.º, n.º 1
(ex-artigo 47.º TCE)
1.  A fim de facilitar o acesso às atividades não assalariadas e ao seu exercício, o Parlamento 
Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, adotarão 
diretivas que visem o reconhecimento mútuo de diplomas, certificados e outros títulos, bem 
como a coordenação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes ao acesso às atividades não assalariadas e ao seu 
exercício.(...)

O artigo 62.º do TFUE, que faz parte do capítulo relativo aos serviços e do título respeitante à 
livre circulação de pessoas, de serviços e de capitais, tem a seguinte redação:

Artigo 62.°
(ex-artigo 55.º TCE)
As disposições dos artigos 51.º a 54.º, inclusive, são aplicáveis à matéria regulada 
no presente capítulo.

O artigo 91.º do TFUE, que faz parte do título relativo aos transportes, tem a seguinte 
redação:

Artigo 91.°
(ex-artigo 71.º TCE)

1.  Para efeitos de aplicação do artigo 90.º, e tendo em conta os aspetos específicos dos 
transportes, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, 
estabelecem:

(a) Regras comuns aplicáveis aos transportes internacionais efetuados a partir de 
ou com destino ao território de um Estado-Membro, ou que atravessem o 
território de um ou mais Estados-Membros;

(b) As condições em que os transportadores não residentes podem efetuar serviços 
de transporte num Estado-Membro;

(c) Medidas que permitam aumentar a segurança dos transportes;
(d) Quaisquer outras disposições adequadas.

2. Aquando da adoção das medidas a que se refere o n.º 1, são tidos em conta os casos em 
que a aplicação seja suscetível de afetar gravemente o nível de vida e o emprego em certas 
regiões, bem como a exploração de equipamentos de transporte.

O artigo 100.º, n.º 2, do TFUE, que faz parte do título relativo aos transportes, tem a seguinte 
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redação:

Artigo 100.°, n.° 2
(ex-artigo 80.º TCE)
(...) 2. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, podem estabelecer disposições adequadas para os transportes 
marítimos e aéreos. Deliberam após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das 
Regiões.

O artigo 114.º, que faz parte do capítulo relativo à aproximação das legislações, tem a seguinte 
redação:
Artigo 114.°
(ex-artigo 95.º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, aplicam-se as disposições seguintes à 
realização dos objetivos enunciados no artigo 26.º. O Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta do Comité 
Económico e Social, adotam as medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.
2. O n.º 1 não se aplica às disposições fiscais, às relativas à livre circulação das pessoas e às 
relativas aos direitos e interesses dos trabalhadores assalariados.
3. A Comissão, nas suas propostas previstas no n.º 1 em matéria de saúde, de segurança, de 
proteção do ambiente e de defesa dos consumidores, basear‑se‑á num nível de proteção 
elevado, tendo nomeadamente em conta qualquer nova evolução baseada em dados 
científicos. No âmbito das respetivas competências, o Parlamento Europeu e o Conselho 
procurarão igualmente alcançar esse objetivo.
4. Se, após a adoção de uma medida de harmonização pelo Parlamento Europeu e o 
Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, um Estado-Membro considerar necessário 
manter disposições nacionais justificadas por exigências importantes a que se refere o artigo 
36.º ou relativas à proteção do meio de trabalho ou do ambiente, notificará a Comissão 
dessas medidas, bem como das razões que motivam a sua manutenção.
5. Além disso, sem prejuízo do disposto no n.º 4, se, após a adoção de uma medida de 
harmonização pelo Parlamento Europeu e o Conselho, pelo Conselho ou pela Comissão, um 
Estado-Membro considerar necessário adotar disposições nacionais baseadas em novas 
provas científicas relacionadas com a proteção do meio de trabalho ou do ambiente, 
motivadas por qualquer problema específico desse Estado-Membro, que tenha surgido após a 
adoção da referida medida de harmonização, notificará a Comissão das disposições 
previstas, bem como dos motivos da sua adoção.
6. No prazo de seis meses a contar da data das notificações a que se referem os n.ºs 4 e 5, a 
Comissão aprovará ou rejeitará as disposições nacionais em causa, depois de ter verificado 
que não constituem um meio de discriminação arbitrária ou uma restrição dissimulada ao 
comércio entre os Estados-Membros, nem um obstáculo ao funcionamento do mercado 
interno.
Na ausência de decisão da Comissão dentro do citado prazo, considera-se que as disposições 
nacionais a que se referem os n.ºs 4 e 5 foram aprovadas.
Se a complexidade da questão o justificar, e não existindo perigo para a saúde humana, a 
Comissão pode notificar o respetivo Estado-Membro de que o prazo previsto no presente 
número pode ser prorrogado por um novo período de seis meses, no máximo.
7. Se, em aplicação do n.º 6, um Estado-Membro for autorizado a manter ou adotar 
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disposições nacionais derrogatórias de uma medida de harmonização, a Comissão ponderará 
imediatamente se deve propor uma adaptação dessa medida.
8. Sempre que um Estado-Membro levante um problema específico em matéria de saúde 
pública num domínio que tenha sido previamente objeto de medidas de harmonização, 
informará do facto a Comissão, que ponderará imediatamente se deve propor ao Conselho 
medidas adequadas.
9. Em derrogação do disposto nos artigos 258.º e 259.º, a Comissão ou qualquer Estado-
Membro pode recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, se considerar 
que outro Estado-Membro utiliza de forma abusiva os poderes previstos no presente artigo.
10. As medidas de harmonização acima referidas compreenderão, nos casos adequados, uma 
cláusula de salvaguarda que autorize os Estados-Membros a tomarem, por uma ou mais 
razões não económicas previstas no artigo 36.º, medidas provisórias sujeitas a um processo 
de controlo da União.

O artigo 153.º, n.º 2, alínea b), que faz parte do título relativo à política social, diz 
[clarificação acrescentada]:

Artigo 153.º, n.º 2, alínea b)
(ex-artigo 137.º TCE)
(...) 2. Para o efeito [ou seja, para realizar os objetivos enunciados no artigo 151.º com o apoio 
da UE, que completará a ação dos Estados-Membros nos domínios enumerados no n.º 1], o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem:
(a) (...)
(b) Adotar, nos domínios referidos nas alíneas a) a i) do n.º 1, por meio de diretivas, 
prescrições mínimas progressivamente aplicáveis, tendo em conta as condições e as 
regulamentações técnicas existentes em cada um dos Estados-Membros. Essas diretivas 
devem evitar impor disciplinas administrativas, financeiras e jurídicas contrárias à criação e 
ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas». (...)

O artigo 168.º, n.º 4, alínea b), que faz parte do título relativo à saúde pública, tem a 
seguinte redação:

Artigo 168.º, n.º 4, alínea b)
(ex-artigo 152.º TCE)
(...) 4. Em derrogação do n.º 5 do artigo 2.º e da alínea a) do artigo 6.º, e nos termos da 
alínea k) do n.º 2 do artigo 4.º, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo 
com o processo legislativo ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social e ao 
Comité das Regiões, contribuirão para a realização dos objetivos a que se refere o presente 
artigo, adotando, a fim de enfrentar os desafios comuns em matéria de segurança:
(a) (...)
(b) Medidas nos domínios veterinário e fitossanitário que tenham diretamente por objetivo a 
proteção da saúde pública; (...)

O artigo 172º, que faz parte do título relativo à criação e ao desenvolvimento das redes 
transeuropeias, tem a seguinte redação:

Artigo 172.°
(ex-artigo 156.º TCE)
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As orientações e outras medidas a que se refere o n.º 1 do artigo 171.º serão adotadas pelo 
Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões.
As orientações e projetos de interesse comum que digam respeito ao território de um Estado-
Membro exigem a aprovação desse Estado-Membro.

O artigo 192.º, n.º 1, que faz parte do título XX relativo ao ambiente, tem a seguinte redação:

Artigo 192.°
(ex-artigo 175.º TCE)
1. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, adotarão 
as ações a empreender pela União para realizar os objetivos previstos no artigo 191.º. (...)

O artigo 207.º, que faz parte do título relativo à política comercial comum, tem a seguinte 
redação:

Artigo 207.°
(ex-artigo 133.º TCE)
1. A política comercial comum assenta em princípios uniformes, designadamente no que diz 
respeito às modificações pautais, à celebração de acordos pautais e comerciais sobre 
comércio de mercadorias e serviços, e aos aspetos comerciais da propriedade intelectual, ao 
investimento estrangeiro direto, à uniformização das medidas de liberalização, à política de 
exportação, bem como às medidas de defesa comercial, tais como as medidas a tomar em 
caso de dumping e de subsídios. A política comercial comum é conduzida de acordo com os 
princípios e objetivos da ação externa da União.
2. O Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de regulamentos adotados de acordo com o 
processo legislativo ordinário, estabelecem as medidas que definem o quadro em que é 
executada a política comercial comum.
3. Quando devam ser negociados e celebrados acordos com um ou mais países terceiros ou 
organizações internacionais, é aplicável o artigo 218, sob reserva das disposições específicas 
do presente artigo.
Para o efeito, a Comissão apresenta recomendações ao Conselho, que a autoriza a encetar as 
negociações necessárias. Cabe ao Conselho e à Comissão assegurar que os acordos 
negociados sejam compatíveis com as políticas e normas internas da União.
As negociações são conduzidas pela Comissão, em consulta com um comité especial 
designado pelo Conselho para a assistir nessas funções e no âmbito das diretrizes que o 
Conselho lhe possa endereçar. A Comissão apresenta regularmente ao comité especial e ao 
Parlamento Europeu um relatório sobre a situação das negociações.
4. Relativamente à negociação e celebração dos acordos a que se refere o n.º 3, o Conselho 
delibera por maioria qualificada.
Relativamente à negociação e celebração de acordos nos domínios do comércio de serviços e 
dos aspetos comerciais da propriedade intelectual, bem como do investimento direto 
estrangeiro, o Conselho delibera por unanimidade sempre que os referidos acordos incluam 
disposições em relação às quais seja exigida a unanimidade para a adoção de normas 
internas.
O Conselho delibera também por unanimidade relativamente à negociação e celebração de 
acordos:
(a) No domínio do comércio de serviços culturais e audiovisuais, sempre que esses acordos 
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sejam suscetíveis de prejudicar a diversidade cultural e linguística da União;
(b) No domínio do comércio de serviços sociais, educativos e de saúde, sempre que esses 
acordos sejam suscetíveis de causar graves perturbações na organização desses serviços ao 
nível nacional e de prejudicar a responsabilidade dos Estados-Membros de prestarem esses 
serviços.
5. A negociação e celebração de acordos internacionais no domínio dos transportes estão 
sujeitas às disposições do Título VI da Parte III e do artigo 218.°.
6. O exercício das competências atribuídas pelo presente artigo no domínio da política 
comercial comum não afeta a delimitação de competências entre a União e os Estados-
Membros, nem conduz à harmonização das disposições legislativas ou regulamentares dos 
Estados-Membros, na medida em que os Tratados excluam essa harmonização.

O artigo 214.º, n.º 3, que faz parte do capítulo relativo à ajuda humanitária, tem a seguinte 
redação:

Artigo 214.°, n.° 3.
(...) 3. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, estabelecem as medidas de definição do quadro em que são executadas 
as ações de ajuda humanitária da União.(...)

O artigo 338.º, n.º 1, que faz parte da Parte VII do TFUE relativa às disposições gerais e 
finais, tem a seguinte redação:

Artigo 338.°
(ex-artigo 285.º TCE)
1. Sem prejuízo do artigo 5.º do Protocolo relativo aos Estatutos do Sistema Europeu de 
Bancos Centrais e do Banco Central Europeu, o Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, adotarão medidas relativas à 
elaboração de estatísticas, sempre que necessário, para a realização das atividades da União 
(...).

III – Jurisprudência sobre a base jurídica

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, «a escolha da base jurídica de um ato 
comunitário deve assentar em elementos objetivos suscetíveis de fiscalização jurisdicional, 
entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato»3. A escolha de uma 
base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato em causa.

No que diz respeito às bases jurídicas múltiplas, é necessário determinar se a proposta:

1. tem finalidades ou componentes múltiplas, sendo uma delas identificável como principal 
ou predominante e as restantes como meramente acessórias; ou 

2. persegue simultaneamente diversos objetivos ou apresenta várias componentes 
indissociavelmente ligadas entre si, não sendo nenhuma delas secundária e indireta em 
relação à outra.

3 Processo C-45/86, Comissão/ Conselho (Preferências pautais generalizadas) [1987] Colet.1439, ponto 5; 
Processo C-440/05, Comissão/ Conselho [2007] Colet. I-9097; Processo C-411/06, Comissão/ Parlamento e 
Conselho [2009], Colet. I-7585.
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De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no primeiro caso, o ato deverá 
assentar numa base jurídica única, a saber, a exigida pela finalidade ou pela componente 
principal ou preponderante; no segundo caso, poderá basear-se nas diferentes bases jurídicas 
correspondentes.4

Embora a escolha da base jurídica não deva, em princípio, depender da escolha feita 
relativamente a atos legislativos anteriores, segundo a jurisprudência constante, a base 
jurídica de uma medida deve ser determinada tendo em conta a sua própria finalidade e 
conteúdo e não a base jurídica utilizada para a adoção de outras medidas da UE que possam, 
em certos casos, apresentar características semelhantes. No entanto, se um ato legislativo se 
destina apenas a complementar ou corrigir outro ato legislativo sem alterar a sua finalidade 
inicial, o legislador da UE tem todo o direito de basear este último na base jurídica do 
primeiro ato.5 

IV. Objetivo e conteúdo da proposta

O Tratado de Lisboa introduziu os atos delegados e de execução, incluindo uma distinção 
clara entre eles (artigos 290.º e 291.º do TFUE, respetivamente). Na sequência da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa, continua a ser necessário adaptar aos artigos 290.º e 291.º vários 
atos anteriores a este Tratado que contêm uma referência ao procedimento de regulamentação 
com controlo.

A Proposta abrange, tal como já indicado, os atos jurídicos incluídos nas três propostas de 
alinhamento legislativo adotadas pela Comissão em 2013, incluindo um ato que não foi 
abrangido na proposta de 2013, mas que requer alinhamento e que foi adicionado à presente 
Proposta. Não inclui atos em relação aos quais foram entretanto apresentadas propostas 
legislativas individuais.

A abordagem legislativa escolhida na Proposta foi a de alterar cada um dos atos jurídicos em 
causa. 

Concretamente, é reformulada a disposição que contém a norma de habilitação material 
relativa ao procedimento de regulamentação com controlo,
seguindo a redação acordada nas cláusulas-tipo para artigos de delegação de poderes. O 
artigo-tipo relativo ao exercício da delegação é inserido em cada ato e as referências ao 
procedimento de regulamentação com controlo são suprimidas. Em alguns casos, os 
colegisladores decidiram que não é necessário atribuir poderes, limitando-se a eliminar o 
procedimento de regulamentação com controlo. 
De acordo com a exposição de motivos da proposta, «esta iniciativa está ligada 
exclusivamente aos procedimentos a aplicar, a nível da União, na adoção de atos com base 
na atribuição de competências».

As adaptações e alterações a introduzir com base na Proposta dizem respeito apenas aos 
procedimentos a nível da União e são, por conseguinte, independentes de qualquer medida de 

4 Ver Processo C-411/06 supracitado, pontos 46-47.
5 Ver acórdão de 21 de junho de 2018, Polónia/Parlamento e Conselho, C-5/16, 
UE:C:2018:483, pp. 49 e 69, e jurisprudência citada.
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transposição para o direito nacional. Consequentemente, no caso das diretivas, os Estados-
Membros não têm de as transpor.

V – Determinação da base jurídica adequada

Em princípio, o facto de a proposta se basear nas bases jurídicas de todos os atos jurídicos 
alterados não é problemático do ponto de vista jurídico.

No entanto, tal como justamente salientado pelo Serviço Jurídico, é verdade que alguns dos 
atos jurídicos em causa são diretivas, ao passo que a presente proposta da Comissão visa a 
adoção de um regulamento. Em especial, os artigos 53.º, n.º 1, e 153.º, n.º 2, alínea b), do 
TFUE, que constituem duas das bases jurídicas da parte acordada da proposta, permitem que 
o Parlamento e o Conselho adotem diretivas e não regulamentos.

Como decorre da escolha inicial das bases jurídicas pela Comissão e do objetivo e conteúdo 
da Proposta acima referidos, esta não se destina a alterar os atos jurídicos na aceção habitual 
do termo. Pelo contrário, o seu objetivo é alinhar a legislação relativa ao procedimento de 
regulamentação com controlo com o quadro jurídico introduzido pelo Tratado de Lisboa. Não 
implica qualquer transposição pelos Estados-Membros.

Note-se igualmente que a abordagem da Comissão relativamente à base jurídica da Proposta 
seguiu a abordagem adotada durante o alinhamento com o procedimento de regulamentação 
com controlo e nas propostas «Omnibus» de 2013.

Tendo em conta o que precede, é, pois, aceitável que, ao abrigo do presente regulamento, 
algumas diretivas sejam alteradas dentro dos limites acima estabelecidos.

VI – Conclusão e recomendação

À luz do exposto, os artigos 33.º, 43.º, n.º 2, 53.º, n.º 1, 62.º, 91.º, 100.º, n.º 2, 114.º, 153.º, n.º 
2, alínea b), 168.º, n.º 4, alínea b), 172.º, 192.º, n.º 1, 207.º, n.º 2, 214.º, n.º 3, e 338.º, n.º 1, do 
TFUE constituem a base jurídica adequada para o acordo provisório alcançado.

Simultaneamente, os artigos 43.º, n.º 2, 53.º, n.º 1, 62.º e 91.º, 100.º, n.º 2, 114.º, 153.º, n.º 2, 
alínea b), 168.º, n.º 4, alíneas a) e b), 192.º e 338.º, n.º 1, do TFUE constituem a base jurídica 
adequada para a segunda parte da Proposta, que deverá ser aprovada pelo Parlamento em 
primeira leitura.

Na sua reunião de 1 de abril de 2019, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu 
unanimemente6, por 14 votos a favor, recomendar que, na sequência da cisão da Proposta, os 
artigos acima referidos sejam considerados como base jurídica para o acordo provisório, tal 
como proposto no texto acordado pelo Coreper em 27 de Fevereiro de 2019 e aprovado pela 

6 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada (vice-
presidente), Mady Delvaux (vice-presidente), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, 
Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Julie 
Ward, Tadeusz Zwiefka, Mylène Troszczynski (suplente de Gilles Lebreton, nos termos do artigo 200.º, n.º 2, do 
Regimento)
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Comissão dos Assuntos Jurídicos em 4 de Março, e para a posição do Parlamento em primeira 
leitura relativamente aos 104 atos remanescentes da segunda parte da Proposta. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.ª os protestos da minha elevada consideração.

Pavel Svoboda


