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Assunto: Parecer sobre a base jurídica da proposta de decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho que habilita a França a negociar um acordo complementar ao seu tratado 
bilateral em vigor com o Reino Unido relativamente à construção e exploração 
por concessionários privados de uma ligação fixa do canal da Mancha

 (COM(2020)622 – C9-0211/2020 – 2020/0160(COD))

Ex.ma Senhora Presidente,

Por carta de 15 de setembro de 2020,1  solicitou V. Ex.ª 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 França a negociar um acordo 
complementar ao seu tratado bilateral em vigor com o Reino Unido relativamente à 
construção e exploração por concessionários privados de uma ligação fixa do canal da 
Mancha e, em especial, a supressão da referência ao artigo 2.º, n.º 1, do TFUE, que foi aditada 
pela Comissão numa retificação à sua proposta.2 

A comissão procedeu à análise do assunto supracitado na sua reunião de 28 de setembro de 
2020.

I – Contexto

1 D 202016.
2 Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que habilita a França a negociar um acordo 
complementar ao seu tratado bilateral em vigor com o Reino Unido relativamente à construção e exploração por 
concessionários privados de uma ligação fixa do canal da Mancha (COM/2020/622 final), de 27 de julho de 
2020, e alterada pelo COM/2020/622 final/2, de 14 de setembro de 2020.
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A Comissão introduziu, na sua retificação, a referência ao artigo 2.º, n.º 1, para além do 
artigo 91.º do TFUE, como base jurídica da proposta. 

A Comissão dos Transportes e do Turismo solicita, por conseguinte, à Comissão dos 
Assuntos Jurídicos que avalie se é adequado aditar o artigo 2.º, n.º 1, ao artigo 91.º do TFUE 
como base jurídica da proposta.

II – Os artigos pertinentes do Tratado

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

Artigo 2.º, n.º 1

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 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.

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 
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competências da União.3 

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 ato.4 

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.5 

Se o exame do ato em causa demonstrar que este tem uma dupla finalidade, ou que tem duas 
componentes, e se uma destas for 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 preponderante.6 

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 causa.8

IV – Finalidade e conteúdo do ato proposto

O Tratado entre a França e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte relativo à 
construção e exploração por concessionários privados de uma ligação fixa do canal da 
Mancha, assinado em Cantuária em 12 de fevereiro de 1986 («Tratado de Cantuária») 
instituiu uma Comissão Intergovernamental para supervisionar todas as questões relativas à 
construção e ao funcionamento da ligação fixa do canal da Mancha. Até ao termo do período 
de transição previsto pelo Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, a Comissão 
Intergovernamental é a autoridade nacional de segurança na aceção do artigo 3.º, ponto 7, da 
Diretiva (UE) 2016/798, a qual é competente para a ligação fixa do canal da Mancha e que, 
nessa capacidade, aplica as disposições pertinentes do direito da União em matéria de 
segurança e de interoperabilidade ferroviárias. Após o termo do período de transição, a 
Comissão Intergovernamental constituirá um organismo estabelecido por um Estado-Membro 
e um país terceiro e o direito da União deixará de ser aplicável à parte da ligação fixa do canal 
da Mancha sob jurisdição do Reino Unido. Com o objetivo de assegurar o funcionamento 
seguro e eficiente da ligação fixa do canal da Mancha, seria preferível dispor de uma única 

3 Parecer 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, ponto 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 proferido no Processo C-269/97, Comissão/Conselho, ECLI:EU:C:2000:183, ponto 44.
6 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 v Conselho, 
EU:C:2012:525, n.º 45; C-155/07, Parlamento/Conselho, EU:C:2008:605, n.º 34;
7 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. 
8 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.
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autoridade de segurança responsável, que aplicasse o mesmo conjunto de regras em toda a 
infraestrutura. 

O objetivo da proposta é habilitar a França a negociar com o Reino Unido um acordo que 
complemente o Tratado de Cantuária para garantir o funcionamento seguro e eficiente da 
ligação fixa do canal da Mancha, através da manutenção da Comissão Intergovernamental 
como autoridade única de segurança e da garantia de que continua a cumprir as disposições do 
direito da União aplicáveis às autoridades nacionais de segurança, incluindo na parte sob a 
jurisdição do Reino Unido. 

O artigo 1.º da proposta habilita a França a negociar, assinar e celebrar um acordo 
internacional com o Reino Unido relativo à aplicação das regras de segurança ferroviária no 
âmbito da ligação fixa do canal da Mancha e prevê uma série de exigências específicas pelas 
quais o acordo proposto se deverá pautar, tais como a obrigação de a Comissão 
Intergovernamental aplicar as regras da União em matéria de segurança e interoperabilidade 
ferroviárias.

O artigo 2.º da proposta prevê regras relativas à participação da Comissão no processo de 
negociação do novo acordo. A proposta prevê que a Comissão decida se estão ou não 
preenchidos os requisitos instituídos no artigo 1.º 

V – Análise e determinação da base jurídica adequada

A Comissão explica, na sua exposição de motivos, que o acordo proposto deve ser da 
competência exclusiva da União. («Tal acordo é suscetível de afetar um domínio abrangido 
em grande medida pelo direito da União e, nomeadamente, pela Diretiva (UE) 2016/797, 
pela Diretiva (UE) 2016/798 e pelo Regulamento (UE) 2016/796.  Por conseguinte, o acordo 
inserir-se-ia na competência externa exclusiva da União.»)  e remete para o artigo 2.º, n.º 1, 
segundo o qual «a União pode habilitar os Estados-Membros a agirem em domínios da 
competência exclusiva da União.» De seguida, a Comissão declara que, «[d]ada a interação 
dessa habilitação de poderes com as regras em vigor adotadas pelo legislador da União, 
afigura-se igualmente necessário que este a conceda, em conformidade com o processo 
legislativo referido no artigo 91.º do TFUE.». A Comissão indica, no título «Base jurídica», 
que «[a] base jurídica da presente proposta é constituída pelo artigo 2.º, n.º 1, e pelo artigo 
91.º do TFUE».

 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 
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

Contrariamente ao artigo 91.º, o artigo 2.º, n.º 1, do TFUE não é uma 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. 
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Por uma questão de exaustividade, pode acrescentar-se que no considerando 4 das propostas 
se recorda que o acordo é abrangido pela competência externa exclusiva da União e que tal 
justifica a necessidade de uma habilitação 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

Tendo em conta o objetivo e o conteúdo da proposta em apreço, a proposta de decisão da 
Comissão que habilita a França a negociar um acordo complementar ao seu tratado bilateral 
em vigor com o Reino Unido relativamente à construção e exploração por concessionários 
privados de uma ligação fixa do canal da Mancha pode basear-se apenas no artigo 91.º do 
TFUE. 

O artigo 2.º, n.º 1, do TFUE não é uma base jurídica, pelo que a referência a esta disposição 
deve ser suprimida.  

Assim, na sua reunião de 28 de setembro de 2020, a Comissão dos Assuntos Jurídicos 
decidiu, por 24 votos a favor e 1 abstenção9, recomendar à Comissão dos Transportes e do 
Turismo que conserve o artigo 91.º do TFUE como única base jurídica da proposta de 
decisão.

Com os melhores cumprimentos,

Adrián Vázquez Lázara

9 Encontravam-se presentes no momento da votação final: Adrián Vázquez Lázara (Presidente), Ibán García Del 
Blanco (Vice-Presidente), Raffaele Stancanelli (Vice-Presidente), Marion Walsmann (Vice-Presidente), Manon 
Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel 
Dzhambazki, Jean Paul Garraud, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, 
Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje 
Schreinemacher, József Szájer, Marie Toussaint, Viktor Uspaskich, Axel Voss, Tiemo Wölken, Lara Wolters, 
Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski.


