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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que habilita a Alemanha a alterar o seu acordo bilateral de transporte 
rodoviário existente com a Suíça, com vista a autorizar as operações de 
cabotagem no âmbito da prestação de serviços de transporte rodoviário 
internacional de passageiros por autocarro nas regiões fronteiriças entre os dois 
países (COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

Senhora Presidente,

Por carta de 13 de novembro de 20191, solicitou V. Exa. à Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
ao abrigo do disposto no artigo 40.º, n.º 2, do Regimento, que esta analisasse a pertinência da 
base jurídica da proposta de decisão da Comissão que habilita a Itália a negociar e celebrar 
um acordo com a Suíça que autoriza as operações de cabotagem no âmbito da prestação de 
serviços de transporte rodoviário internacional de passageiros por autocarro nas regiões 
fronteiriças entre os dois países2.

A comissão procedeu à análise da supracitada questão na sua reunião de 9 de janeiro de 2020.

1 D 315855/parecer JURI sobre a base jurídica, nos termos do artigo 40.º do Regimento.
2 Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que habilita a Alemanha a alterar o seu acordo bilateral 

de transporte rodoviário existente com a Suíça, com vista a autorizar as operações de cabotagem no âmbito da 
prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de passageiros por autocarro nas regiões fronteiriças 
entre os dois países [2019/0107(COD)]. 
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I - Contexto

A Comissão utilizou os artigos 2.º, n.º 1, e 91.º do TFUE como base jurídica da proposta. Na 
sua orientação geral, o Conselho alterou a base jurídica, suprimindo as referências ao artigo 
2.º, n.º 1, do TFUE. 

II - Os artigos pertinentes do Tratado

As disposições pertinentes do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia têm a 
seguinte redação:

Artigo 2.º

1. Quando os Tratados atribuam à União competência exclusiva em determinado domínio, só 
a União pode legislar e adotar atos juridicamente vinculativos; os próprios Estados-
Membros só podem fazê-lo se habilitados pela União ou a fim de dar execução aos atos da 
União.

(...)

Artigo 3.º

(...) 

2. A União dispõe igualmente de competência exclusiva para celebrar acordos internacionais 
quando tal celebração esteja prevista num ato legislativo da União, seja necessária para lhe 
dar a possibilidade de exercer a sua competência interna, ou seja suscetível de afetar regras 
comuns ou de alterar o alcance das mesmas.

Artigo 91.º
(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.»
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III - Jurisprudência do TJUE sobre a escolha da base jurídica

Tradicionalmente, o Tribunal de Justiça tem encarado a questão da base jurídica adequada 
como uma matéria de importância constitucional, que garante o respeito pelo princípio da 
atribuição de competências (artigo 5.º do TUE) e determina a natureza e o âmbito de 
competências da União3. 

Segundo a jurisprudência constante do Tribunal, a escolha da base jurídica de um ato da 
União deve ter por fundamento elementos objetivos suscetíveis de controlo jurisdicional, 
entre os quais figuram, nomeadamente, a finalidade e o conteúdo do ato4. 

A escolha de uma base jurídica incorreta pode, por conseguinte, justificar a anulação do ato 
em causa. Neste contexto, a pretensão de uma instituição de participar de forma mais ativa na 
adoção de um determinado ato, as circunstâncias da adoção do ato ou o trabalho efetuado a 
outro título no domínio de ação em que o ato se insere não têm qualquer influência na 
identificação da base jurídica correta5. 

Se o exame do ato em causa demonstrar que este tem uma dupla finalidade, ou que tem duas 
componentes, uma das quais é identificável como principal ou preponderante, enquanto a 
outra é apenas acessória, esse ato deverá ter por fundamento uma única base jurídica, ou seja, 
a exigida pela finalidade ou componente principal ou preponderante6. 

Não obstante, quando um ato tiver diversos objetivos ou componentes concomitantes que se 
encontrem ligados de forma indissociável, sem que um seja secundário e indireto em relação 
ao outro, esse ato deverá assentar nas diferentes bases jurídicas correspondentes7, se os 
procedimentos previstos para as respetivas bases jurídicas não forem incompatíveis com o 
Direito do Parlamento Europeu e não o colocarem em causa8.

IV – Finalidade e conteúdo do ato proposto

Nos termos do Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo ao 
Transporte Ferroviário e Rodoviário de Passageiros e de Mercadorias (a seguir designado por 
o «Acordo UE»)9, a cabotagem sob a forma de transporte de passageiros por autocarro não é 
autorizada. 

A Alemanha solicitou à União que a habilitasse a alterar um acordo bilateral com a Suíça a 
autorizar essa cabotagem nas regiões fronteiriças de ambos os países.

3 Parecer 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, parágrafo 5.
4 Ver Processo C-411/06, Comissão v. Parlamento Europeu e Conselho, 8 de setembro de 2009, EU:C:2009:518, 
n.º 45.
5 Acórdão do Processo C-269/97, Comissão v. Conselho,  ECLI:EU:C:2000:183, n.º 44.
6 Acórdão dos Processos C-137/12, Comissão v. Conselho, EU:C:2013:675, n.º 53, e C-411/06 EU:C:2009:518, 
n.º 46, bem como a jurisprudência aí referida; C 490/10, Parlamento v Conselho, EU:C:2012:525, n.º 45; 
C155/07, Parlamento v. Conselho, EU:C:2008:605, n.º 34.
7 Processo C-211/01, Comissão v. Conselho, ECLI:EU:C:2003:452, n.º 40; Processo C-178/03, Comissão v. 
Parlamento Europeu e Conselho, ECLI:EU:C:2006:4, n.os 43-56. 
8 Processo C-300/89, Comissão v. Conselho («Dióxido de titânio»), ECLI:EU:C:1991:244, n.os 17-25; Processo 
C-268/94, Portugal v. Conselho, ECLI:EU:C:1996:461.
9 Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo ao Transporte Ferroviário e Rodoviário 

de Passageiros e de Mercadorias (JO L 114 de 30.4.2002, p. 91).
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A proposta é composta, essencialmente, por uma única disposição que prevê que a Alemanha 
fica habilitada a alterar um acordo com a Suíça, que autoriza as operações de cabotagem nas 
regiões fronteiriças da Alemanha e da Suíça no âmbito da prestação de serviços de transporte 
em autocarro entre os dois países, desde que não seja exercida qualquer discriminação entre 
os transportadores estabelecidos na União e que não haja distorções da concorrência. 

V - Análise e determinação da base jurídica adequada

No que diz respeito à escolha da base jurídica, a exposição de motivos da Comissão indica 
que:

«O artigo 3.º, n.º 2, do [TFUE] estabelece que «[a] União dispõe igualmente de competência 
exclusiva para celebrar acordos internacionais quando tal celebração esteja prevista num 
ato legislativo da União, seja necessária para lhe dar a possibilidade de exercer a sua 
competência interna, ou seja suscetível de afetar regras comuns ou de alterar o alcance das 
mesmas». 

Nos termos do Regulamento (CE) n.º 1073/2009, as operações de cabotagem na União 
podem ser efetuadas, em determinadas condições, exclusivamente por transportadores que 
sejam titulares de uma licença comunitária. Os compromissos internacionais que autorizam 
outros transportadores, nomeadamente transportadores de países terceiros, a efetuar tais 
operações afetam o regulamento supramencionado, na aceção do artigo 3.º, n.º 2, do TFUE.

Além disso, esses compromissos internacionais também afetam o Acordo UE, nomeadamente 
o artigo 20.º. Não são autorizados pelo n.º 1 do mesmo artigo, exceto nos casos previstos no 
n.º 2.  

Por conseguinte, os compromissos, como os que a Alemanha pretende, dependem da 
competência exclusiva da União. No entanto, em conformidade com o artigo 2.º, n.º 1, do 
TFUE, a União pode habilitar os Estados-Membros a agirem em domínios da competência 
exclusiva da União. 

O objetivo da presente proposta consiste em habilitar a Alemanha a alterar o seu atual 
acordo bilateral de transporte rodoviário com a Suíça, com vista a autorizar as operações de 
cabotagem na prestação de serviços de transporte rodoviário transfronteiras de passageiros 
por autocarro nas respetivas regiões fronteiriças dos dois países.» 10

Nessa base, a Comissão concluiu que «a base jurídica da presente proposta é o artigo 2.º, n.º 
1, e o artigo 91.º do TFUE»11.

a) Adequação do artigo 91.º do TFUE

O artigo 91.º estabelece as bases jurídicas para a política de transportes no domínio dos 
transportes ferroviários, rodoviários e por via navegável. Tendo em conta a finalidade e o 
conteúdo da proposta, fica claro que a proposta está relacionada com o funcionamento do 
mercado interno no setor dos transportes. Sendo assim, o artigo 91.º do TFUE parece 

10 Ver página 2 da exposição de motivos.
11 Ver página 3 da exposição de motivos.
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constituir uma base jurídica adequada para a proposta. 

b) Não é possível adicionar o artigo 2.º, n.º 1, do TFUE como base jurídica

Simultaneamente, o artigo 2.º, n.º 1, do TFUE não constitui base jurídica. Com efeito, esta 
disposição não confere qualquer competência às instituições para a adoção de um ato da 
União. Por conseguinte, não pode ser utilizada como base jurídica. 

Por uma questão de exaustividade, é de referir que o considerando 5 das propostas recorda 
corretamente que «[os compromissos internacionais que autorizam transportadores de países 
terceiros, que não sejam titulares de uma licença, a realizar operações de cabotagem] são da 
competência externa exclusiva da União. Os Estados-Membros só podem negociar ou 
celebrar esses compromissos se estiverem habilitados a fazê-lo pela União, em conformidade 
com o artigo 2.º, n.º 1, do TFUE». 

No caso em apreço, essa habilitação é concedida através do ato legislativo adotado de acordo 
com o processo legislativo ordinário, em conformidade com o artigo 91.º do TFUE.

VI - Conclusão e recomendação

Na sua reunião de 9 de janeiro de 2020, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu em 
conformidade, por 21 votos a favor, nenhum voto contra e 1 abstenção12, recomendar à 
Comissão dos Transportes e do Turismo que conserve o artigo 91.º do TFUE como única base 
jurídica da proposta de decisão.

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

Lucy Nethsingha 

12 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Lucy Nethsingha (presidente), Marion Walsmann 
(vice-presidente), Ibán García Del Blanco (vice-presidente), Raffaele Stancanelli (vice-presidente), Franco 
Roberti (relator de parecer), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne 
Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth (em substituição de József Szájer, 
nos termos do artigo 209.º, n.º 7, do Regimento), Bettina Vollath e Axel Voss.


