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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho, que altera a Decisão n.º 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de 
Proteção Civil da União Europeia  (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 
2020/0097(COD))

Ex.mo Senhor Presidente,

Por carta de 13 de julho de 2020,1 V. Exa. solicitou, nos termos do artigo 40.º, n.º 2, do 
Regimento, o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a pertinência da base jurídica 
para a proposta da Comissão de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a 
Decisão 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.2

A comissão procedeu à análise da supracitada questão na sua reunião de 2 de setembro de 
2020.

I – Contexto

A proposta baseia-se nos artigos 196.º e 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE. 

O pedido tem por objeto a alteração apresentada pelo relator na Comissão ENVI, que suprime 
a referência ao artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE com base, de acordo com a carta da 
Comissão ENVI, em «considerações técnicas e, em especial, no facto de este artigo dizer 
respeito à adoção de regras financeiras através de regulamentos, pelo que não se afigura 
aplicável à decisão».

Antes da proposta atual, aprovada em junho de 2020, a Comissão aprovou, em março de 

1 D 307296
2 Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão n.º 1313/2013/UE relativa a 

um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (COM(2020)0220 – C9 0160/2020 – 2020/0097(COD)).
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2019, uma proposta de decisão que altera a Decisão 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo 
de Proteção Civil da União Europeia, apenas com base no artigo 196.º do TFUE. A Comissão 
ENVI adotou o seu relatório sobre esta proposta em março de 2013. Na exposição de motivos, 
a Comissão refere que «a presente proposta baseia-se nos progressos alcançados até à data 
pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho na sua análise e deliberações sobre a proposta da 
Comissão COM(2019) 125 final».  Além disso, de acordo com a ficha financeira da proposta 
da Comissão, «a decisão altera uma ação existente (Mecanismo da União) e deve ser 
considerada paralelamente à proposta pendente que altera também o Mecanismo da União, 
adotada pela Comissão em 2019». 

Em resposta à preocupação da Comissão ENVI quanto à pertinência de acrescentar o 
artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE como base jurídica para a decisão proposta, posta em 
causa pela apresentação da alteração que suprime este artigo, a presente nota apenas avalia a 
pertinência do artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE como base jurídica.

II – Artigo pertinente do Tratado

No título II, sob a epígrafe «Disposições financeiras»:

Artigo 322.º, n.º 1, alínea a) 

1. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo 
ordinário, e após consulta ao Tribunal de Contas, adotam, por meio de regulamentos:

a) As regras financeiras que definem, nomeadamente, as modalidades relativas à elaboração 
e execução do orçamento e à prestação e fiscalização das contas;

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 União.3  A escolha da base jurídica não é, por conseguinte, discricionária. 
Segundo 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 ato.4 O Tribunal considera 
igualmente que não é possível determinar a base jurídica de um ato à luz da base jurídica 
utilizada para a adoção de outros atos da União que podem, em certos casos, apresentar 
características semelhantes.5 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 correta.6 

3 Parecer 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, n.º 5.
4 V. Processo C-411/06, Comissão/Parlamento Europeu e Conselho, 8 de setembro de 2009, EU:C:2009:518, n.º 
45.
5 V. processo 131/86, Reino Unido/Conselho [1988], ECR 905, n.º 29, e processo C-91/05, Comissão/Conselho, 
[2008] ECR I-0000, n.º 106
6 Acórdão proferido no processo C-269/97, Comissão/Conselho, ECLI:EU:C:2000:183, n.º 44.
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Em princípio, apenas deve ser escolhida uma base jurídica única e adequada. Se o exame do 
ato em causa demonstrar que este persegue uma dupla finalidade ou que tem duas 
componentes e se uma destas for identificável como principal ou preponderante, enquanto a 
outra é apenas acessória, este ato deve ter por fundamento uma única base jurídica, ou seja, a 
exigida pela finalidade ou componente principal ou preponderante.7 Excecionalmente, quando 
uma medida tiver diversos objetivos ou componentes concomitantes que se encontram ligados 
de forma indissociável, sem que um seja secundário e indireto em relação ao outro, esse ato 
deverá assentar nas diferentes bases jurídicas correspondentes.8 Contudo, tal só será possível 
se os procedimentos previstos para as respetivas bases jurídicas não forem incompatíveis 
entre si e não puserem em causa o direito do Parlamento Europeu.9 Além disso, a medida 
escolhida deve respeitar o tipo de ato legislativo previsto, quando especificado no Tratado. 

IV - Pertinência do artigo 322.°, n.º 1, alínea a), do TFUE como base jurídica 

O artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE, utilizado como base jurídica, impõe um tipo 
específico de ato legislativo, sem qualquer margem de apreciação deixada ao legislador da UE 
a este respeito. Antes mesmo de avaliar se o artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE poderia 
constituir uma base jurídica adequada à luz da finalidade e do conteúdo da proposta, importa 
salientar que o artigo 322.º, n.º 1, alínea a), prevê o processo legislativo ordinário e exige que 
o ato seja adotado como regulamento. No caso vertente, o tipo de ato proposto é uma decisão, 
como é o caso do ato legislativo que a proposta pretende alterar. Consequentemente, por 
razões formais, o tipo de ato proposto não é compatível com o artigo 322.º, n.º 1, alínea a).

Por conseguinte, não é necessário avaliar se, à luz da finalidade e do conteúdo da proposta, o 
artigo 322.º, n.º 1, alínea a), constitui uma base jurídica adequada e pode ser utilizado como 
base jurídica dupla com o artigo 196.º do TFUE. 

V - Conclusão e recomendação

Sem prejuízo de qualquer apreciação sobre se a medida proposta, tendo em conta a finalidade 
e o conteúdo da mesma, é corretamente baseada apenas no artigo 196.º ou deve basear-se em 
duas ou mais bases jurídicas, é suficiente indicar que, tendo em conta o tipo escolhido para a 
proposta de ato modificativo (decisão), o artigo 322.º, n.º 1, alínea a), do TFUE não parece 
formalmente constituir uma base jurídica adequada para a proposta de decisão que altera a 
decisão relativa ao Mecanismo de Proteção Civil da União, uma vez que prevê a adoção de 
um regulamento, ao passo que o ato modificativo em questão é uma decisão.

Na sua reunião de 2 de setembro de 2020, a Comissão dos Assuntos Jurídicos decidiu, por 
unanimidade 10, recomendar à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 

7 Acórdão proferido no processo C-137/12, Comissão/Conselho, EU:C:2013:675, n.º 53; C-411/06, 
EU:C:2009:518, n.º 46, bem como a jurisprudência aí referida; C-490/10, Parlamento/Conselho, EU:C:2012:525, 
n.º 45; C-155/07, Parlamento/Conselho, EU:C:2008:605, n.º 34;
8 Processo C-211/01, Comissão/Conselho, ECLI:EU:C:2003:452, n.º 40; Processo C-178/03, 
Comissão/Parlamento Europeu e Conselho, ECLI:EU:C:2006:4, n.os 43-56. 
9 Processo C-300/89, Comissão/Conselho («Dióxido de titânio»), ECLI:EU:C:1991:244, n.os 17-25. Processo C-
268/94, Portugal/Conselho, ECLI:EU:C:1996:461.
10 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Adrián Vázquez Lázara (Presidente), Ibán García Del 
Blanco (Vice-presidente), Raffaele Stancanelli (Vice-presidente), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel 
Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel 
Maurel, Karen Melchior, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Axel Voss, 
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Alimentar que suprima o artigo 322.º, n.º 1, alínea a), TFUE como base jurídica da decisão 
proposta. 

Com os melhores cumprimentos,

Adrián Vázquez Lázara

Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.


