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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o documento de trabalho da Comissão "Primeiro relatório intercalar sobre a 
estratégia de simplificação do quadro regulador"
(****/****(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional "Legislar melhor", celebrado em 16 de 
Dezembro de 20031,

– Tendo em conta a sua resolução de 26 de Outubro de 2000 sobre os relatórios da 
Comissão ao Conselho Europeu intitulado "Legislar melhor 1998 - Uma responsabilidade 
a partilhar" e "Legislar melhor 1999"2,

– Tendo em conta a sua resolução de 29 de Novembro de 2001 sobre o Livro Branco da 
Comissão "Governança europeia"3,

– Tendo em conta a sua resolução de 8 de Abril de 2003 sobre o relatório da Comissão ao 
Conselho Europeu "Legislar melhor 2000" e "Legislar melhor 2001"4,

– Tendo em conta a sua resolução de 26 de Fevereiro de 2004 sobre o relatório da Comissão 
"Legislar melhor 2002"5,

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de Março de 2004 sobre as comunicações da 
Comissão relativas à simplificação e melhoria da regulamentação comunitária6,

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de Abril de 2004 sobre a avaliação das 
repercussões da legislação comunitária e dos procedimentos de consulta7,

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Maio de 2006 sobre uma estratégia de 
simplificação do quadro regulamentar8,

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Maio de 2006 sobre "Legislar melhor 2004" –
aplicação do princípio da subsidiariedade (12º relatório anual)9,

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Maio de 2006 sobre as conclusões da análise das 
propostas legislativas pendentes10, 

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão, de 14 de Novembro de 2006, 
  

1 JO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
2 JO C 197 de 121.7.2001 p. 433.
3 JO C 153 E de 27.6.2002, p. 314.
4 JO C 64 E de 12.3.2004, p. 135.
5 JO C 98 E de 23.4.2004, p. 155.
6 JO C 102 E de 28.4.2004, p. 512.
7 JO C 104 E de 30.4.2004, p. 146.
8 JO C 297 E de 7.12.2006, p. 136.
9 JO C 297 E de 7.12.2006, p. 128.
10 JO C 297 E de 7.12.2006, p. 140.
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intitulado: "Primeiro relatório intercalar sobre a estratégia de simplificação do quadro 
regulador" (COM (2006)0690),

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2007),

A. Considerando o empenho doravante sistemático da Comissão, do Conselho e do 
Parlamento Europeu no sentido de realizar, definir e melhorar a execução dos 
instrumentos de simplificação legislativa,

B. Considerando que a simplificação do quadro regulador com vista a assegurar a clareza, a 
eficácia e a qualidade da legislação é uma condição indispensável para a consecução do 
objectivo de "legislar melhor", que, por seu turno, constitui uma acção prioritária da União 
Europeia com vista a assegurar elevados níveis de crescimento e de emprego,

C. Considerando que um dos principais resultados da simplificação consiste na sua extensão 
progressiva a todos os sectores em que a União Europeia intervém com actos legislativos,

D. Considerando as obrigações e os objectivos previstos no Acordo Interinstitucional 
"Legislar melhor", em especial os relativos à simplificação e à redução do volume da 
legislação comunitária, bem como ao impacto desta última nos Estados-Membros,

E. Considerando que o documento de trabalho da Comissão acima mencionado dá 
seguimento à Comunicação de 25 de Outubro de 2005, intitulada "Aplicar o Programa 
Comunitário de Lisboa - Estratégia de simplificação do quadro regulador" 
(COM(2005)0535), 

F. Considerando que esse documento de trabalho contém um novo programa continuado de 
simplificação para o período 2006-2009, no qual se anunciam medidas de simplificação 
formal, repartidas em 43 reformulações, 12 codificações e 8 revogações, bem como 46 
outras medidas de simplificação de fundo, genericamente definidas como casos de 
"revisão",

G. Considerando que a essas medidas de simplificação se acrescentam cerca de 500 novas 
iniciativas legislativas (200 das quais só para 2007) contidas num programa continuado
distinto, visando especificamente as codificações,

H. Considerando que a Comissão precisa que o programa de codificação tem um valor 
meramente indicativo, posto que a sua consecução depende da disponibilidade dos actos a 
codificar em todas as línguas e que, em sua opinião, a codificação deve ser adiada caso se 
prevejam novas modificações dos actos, de tal forma que, para a Comissão, a ordem de 
apresentação das codificações indicadas no programa continuado poderá ser alterada em 
função destes dois factores,

I. Considerando que, no documento de trabalho já mencionado, a Comissão propõe reforçar 
a prática de inserir nas propostas que elaborar uma síntese inicial com vista a explicar 
melhor os objectivos de simplificação perseguidos,
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J. Considerando que os factores de sucesso das iniciativas de simplificação assentam numa 
sólida plataforma metodológica, melhorada mercê da consulta de todos os interessados e 
do desenvolvimento de análises sectoriais, da estreita cooperação entre a Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho, bem como de um recurso acrescido à 
auto-regulamentação e à co-regulamentação,

K. Considerando que a simplificação promovida a nível europeu deve ser acompanhada por 
uma simplificação adequada a nível nacional por forma a garantir que as vantagens da 
simplificação comunitária não serão comprometidas por regulamentações nacionais ou por 
entraves de natureza técnica,

1. Congratula-se com o facto de, pela primeira vez, as iniciativas referentes à simplificação 
terem sido inseridas no programa legislativo e de trabalho da Comissão para 2007, o que 
constitui uma indicação inequívoca da prioridade política a atribuir à estratégia de 
simplificação; 

2. Solicita à Comissão que, no futuro, insira sistematicamente as iniciativas de simplificação 
numa parte específica do programa legislativo e de trabalho; nela indique qual a 
prioridade que tenciona atribuir a cada uma das iniciativas de simplificação e, para tal,
precise desde logo, na estratégia política anual, as propostas de simplificação no início do 
processo anual de programação legislativa; por último, evite a proliferação de documentos 
contendo listas de iniciativas de simplificação, a fim de obter um quadro referência o mais 
preciso possível;

3. Acolhe favoravelmente os esforços da Comissão tendentes a intensificar a actividade de 
codificação do acervo comunitário como forma elementar e fundamental de simplificar o 
quadro regulador; 

4. Convida a Comissão a reagir o mais rapidamente possível às dificuldades ligadas à 
tradução e a evitar que a apresentação de novas propostas legislativas tenha um impacto 
negativo nas iniciativas de codificação, prejudicando todo o processo de simplificação; 
insiste para que a Comissão seja coerente consigo própria e se abstenha de inscrever, no 
programa legislativo e de trabalho, projectos de codificação sobre as matérias 
relativamente às quais tenciona apresentar propostas legislativas de fundo; 

5. Propõe à Comissão que opte definitivamente pela reformulação como técnica legislativa 
ordinária, a fim de permitir dispor, para cada iniciativa, do texto integral, mesmo que haja 
modificações pontuais, com a indicação clara das partes novas e das que não sofrem 
alterações, o que permitiria dar maior legibilidade e maior transparência à legislação 
comunitária;

6. Convida, além disso, a Comissão a ter presente que, quando a reformulação não for 
possível, a codificação do domínio legislativo em causa deveria constituir, no prazo de
seis meses, a técnica legislativa ordinária; considera que, em conformidade com o já 
referido Acordo Interinstitucional, se poderiam criar estruturas especiais ad hoc, 
juntamente com o Conselho e a Comissão, com o objectivo de promover a simplificação;   
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7. Congratula-se com o compromisso assumido pela Comissão no sentido de elaborar bases 
metodológicas sólidas para o trabalho de simplificação; para tal, convida a Comissão a 
insistir na via da consulta das partes interessadas, por exemplo alargando a outros sectores 
as iniciativas já anunciadas em Outubro de 2005 em matéria de agricultura e pesca e 
reforçando as medidas que, neste contexto, tenciona adoptar no domínio do direito das 
sociedades e dos direitos de autor; encoraja a Comissão a aprofundar as análises sectoriais 
e a quantificação dos encargos administrativos gerados pela legislação comunitária em 
vigor;  

8. Dissuade a Comissão de incluir nas suas propostas legislativas uma síntese das próprias 
propostas; considera que a iniciativa pode revelar-se contraproducente e, em vez de tornar 
a proposta mais legível, complicá-la com um texto que pode ter repercussões no plano da 
interpretação da parte propriamente legislativa; 

9. Recorda à Comissão que, enquanto uma síntese pode ter justificação para um texto de tipo 
discursivo, como uma comunicação, o mesmo não se verifica para um texto legislativo, 
como uma directiva ou um regulamento, pois a redução ao essencial, própria de uma 
síntese, poderia distorcer ou mesmo contradizer o verdadeiro significado do instrumento 
legislativo em questão;

10. Sublinha a importância fundamental da cooperação entre as instituições comunitárias 
como condição indispensável para o êxito de qualquer estratégia de simplificação; realça, 
a esse respeito, o sinal de boa vontade dado pelo Parlamento Europeu com as alterações 
ao seu Regimento com vista a, respectivamente, facilitar o procedimento de aprovação das 
codificações e instituir um procedimento específico ad hoc para as reformulações;

11. Reafirma que os instrumentos legislativos tradicionais devem continuar a ser normalmente 
utilizados para alcançar os objectivos definidos no Tratado; considera que a co-
regulamentação e a auto-regulamentação podem integrar utilmente as medidas legislativas 
quando esses métodos tiverem um alcance equivalente ou superior ao que a legislação 
permite realizar; sublinha que o recurso a uma modalidade de regulação alternativa deve 
ser conforme com o Acordo Interinstitucional "Legislar Melhor"; recorda que a Comissão 
tem a obrigação de definir as condições e os limites que as partes devem observar no 
exercício de tais práticas e que, de qualquer modo, é possível a elas recorrer sob o 
controlo da Comissão e sem prejuízo do direito do Parlamento Europeu de se opor à sua 
utilização;

12. Convida a Comissão a empenhar-se a fim de que o processo de simplificação promovido a 
nível europeu não seja comprometido a nível nacional por normas internas ou entraves de 
natureza técnica; solicita à Comissão que oriente e controle esse processo também a nível
nacional, por exemplo servindo de centro de recolha e de difusão das melhores práticas 
desenvolvidas no interior da União Europeia e dos Estados-Membros;

13. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução

1. Com a Comunicação COM (2005) 535 "Aplicar o Programa Comunitário de Lisboa 
Estratégia de simplificação do quadro regulador", de 25 de Outubro de 2005, a Comissão 
inaugurou o novo processo de melhoria da qualidade e da eficácia do acervo comunitário 
(Legislar melhor), com o objectivo de eliminar os encargos administrativos que pesam
inutilmente sobre os operadores do mercado interno.  

2. A referida comunicação ilustrava as principais técnicas de simplificação e anunciava 99 
iniciativas tendentes à melhoria da qualidade legislativa para o período 2005-2008. Tratava-se 
de 11 propostas de codificação, 51 propostas de reformulação, 7 propostas de revogação e de 
30 propostas não susceptíveis de serem enquadradas nas precedentes categorias de actos, mas 
que visavam igualmente a simplificação do quadro regulador (simplificação de fundo). 

3. Recorde-se que por codificação se entende o procedimento mediante o qual os actos a 
codificar são revogados e substituídos por um acto único que não contém modificações de 
fundo relativamente aos mesmos. Implica, pois, a reelaboração do texto consolidado num 
único acto jurídico novo, coerente e compreensível, que substitui formalmente o acto inicial e 
todas as modificações posteriores1. 
4. A reformulação é um processo mediante o qual um novo acto juridicamente vinculativo, 
que revoga os actos que substitui, combina, por um lado, a modificação do conteúdo político
da legislação e, por outro lado, a codificação das restantes disposições destinadas a 
permanecer inalteradas. A reformulação rege-se pelo Acordo Interinstitucional de 28 de 
Novembro de 20012.

5 Por último, a revogação consiste na eliminação dos actos legislativos adoptados desde 1957
e que, com o passar dos anos, se tornaram irrelevantes ou obsoletos devido aos progressos 
técnicos ou tecnológicos, à evolução das políticas da UE, às mudanças verificadas na 
aplicação das disposições gerais do Tratado ou à elaboração de regras ou normas 
internacionais.

  
1 O seu funcionamento foi possibilitado concretamente pelo grupo consultivo dos serviços jurídicos das três 
Instituições, ao qual compete examinar as propostas da Comissão e garantir ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho que as mesmas constituem uma verdadeira codificação e que Comissão não introduziu nos textos
mudanças substanciais. Fazem parte do processo de codificação a eliminação de todas as disposições obsoletas, a 
harmonização da terminologia utilizada no novo acto e a elaboração do seu preâmbulo. Graças a este mecanismo 
é possível reduzir o volume da legislação, mantendo o fundo inalterado. Actualmente, a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais procede ao exame das alterações ao Regimento do Parlamento Europeu que permitem um acesso 
mais fácil aos procedimentos de simplificação. A Comissão dos Assuntos Jurídicos adoptou um parecer sobre a
matéria em 20 de Dezembro de 2006. 
2 Acordo interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um recurso mais estruturado à técnica de 
reformulação dos actos jurídicos (JO C 77 de 28.03.2002, p. 1). A técnica da reformulação não só permite a 
actualização dos actos legislativos mediante a sua modificação de fundo, mas também a codificação de textos 
regulamentares, por vezes dispersos, facilitando assim a compreensão e a simplificação da legislação.
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6. Como se sabe, a questão da simplificação foi objecto do Acordo Interinstitucional (AII) 
"Legislar melhor", assinado em 16 de Dezembro de 20031, no qual se examinam diversos 
aspectos da questão: de uma melhor coordenação do processo legislativo a uma maior 
transparência e acessibilidade, das análises de impacto à transposição do direito comunitário, 
das técnicas de codificação e simplificação à comitologia, dos métodos alternativos de 
regulamentação à redução do volume da legislação.

II. Desenvolvimentos recentes

1. Em 14 de Novembro de 2006, a Comissão Europeia aprovou um documento de trabalho 
intitulado "Primeiro relatório intercalar sobre a estratégia de simplificação do quadro 
regulador" (COM (2006) 690) que dá seguimento à referida comunicação COM (2005) 535 
de Outubro de 2005 "Aplicar o Programa Comunitário de Lisboa Estratégia de simplificação 
do quadro regulador".

2. Esse documento de trabalho faz o balanço dos progressos realizados na aplicação do 
programa continuado de simplificação iniciado em Outubro de 2005 e apresenta algumas 
iniciativas novas que reforçarão esse programa no período 2006-2009. Um dos principais 
resultados da simplificação é a sua extensão progressiva a todos os sectores em que a União 
Europeia intervém com actos legislativos. Em especial, no novo programa continuado de 
simplificação, são anunciadas 43 reformulações, 12 codificações, 8 revogações e 46 outras 
medidas de simplificação quanto ao fundo. A estas medidas, há a acrescentar as cerca de 500 
novas iniciativas legislativas contidas num outro programa continuado especificamente 
dedicado às codificações (e no qual se anunciam cerca de 200 só para o ano de 2007). 

3. Este primeiro relatório sobre o estado de adiantamento invoca ao mesmo tempo os factores 
que asseguram o êxito dos objectivos de simplificação, nomeadamente uma sólida plataforma 
de metodologias, melhorada graças à cooperação institucional com o Parlamento Europeu e o 
Conselho, bem como a um maior recurso à auto-regulamentação e à co-regulamentação. 
Acresce que nele se expressa a preocupação no sentido de que a simplificação a nível nacional 
garanta que as vantagens da simplificação promovida a nível europeu não sejam 
comprometidas pelas normas nacionais ou por entraves de natureza técnica.

III. Aspectos problemáticos e posição do relator

1. Cumpre assinalar o facto de que, pela primeira vez, as iniciativas sobre a simplificação 
foram inseridas no programa legislativo e de trabalho da Comissão para 2007, o que 
demonstra claramente a prioridade política dada à estratégia de simplificação. Por outro lado, 
o objectivo a atingir até 2012 consiste numa redução conjunta de 25% da legislação 
comunitária e nacional.

  
1 JO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
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2. É, contudo, necessário insistir neste ponto a fim de que a Comissão: 

• inscreva doravante sistematicamente as iniciativas de simplificação numa parte 
específica do programa legislativo e de trabalho;

• indique na mesma qual a prioridade que tenciona atribuir a cada uma das iniciativas de 
simplificação;

• evite a proliferação de documentos contendo listas de iniciativas de simplificação, de 
forma a ter um quadro de referência o mais preciso possível. 

3. No que respeita em especial às propostas de codificação, o documento da Comissão 
salienta que foram adoptadas medidas para acelerar a conversão dos textos consolidados 
acumulados nas novas línguas da União Europeia, acumulação resultante dos atrasos na 
tradução dos textos a codificar. Todavia, precisa-se que o programa de codificação continua a 
ser indicativo, pois depende da disponibilidade dos actos a codificar em todas as línguas, 
incluindo em búlgaro e romeno. Além disso, a codificação deve ser adiada quando se 
previrem novas modificações dos actos. Para a Comissão, a ordem dos actos no programa 
deverá ser alterada à luz destes dois factores.

4. Independentemente das dificuldades ligadas à tradução, que são compreensíveis, muito 
embora a Comissão deva fazer-lhes face quanto antes, a incidência dos actos novos sobre as 
iniciativas de codificação não deve prejudicar conjunto do processo de simplificação. Uma 
vez que, no âmbito do primeiro pilar, o monopólio de iniciativa legislativa incumbe à 
Comissão, é evidente que se esta tencionar avançar novas propostas legislativas (ordinárias) 
deverá abster-se de inscrever no seu programa legislativo e de trabalho projectos de 
codificação nas mesmas matérias. Mais uma vez se impõe a exigência de que a Comissão seja 
coerente consigo própria e com os objectivos de simplificação que ela própria estabeleceu. 

5. A este respeito, é conveniente insistir na oportunidade de tornar definitivamente a 
reformulação a técnica legislativa ordinária. Poder-se-ia assim dispor da integralidade do 
texto legislativo, mesmo no caso de modificações pontuais, com a indicação clara das partes 
novas e das que permanecem inalteradas. O resultado seria uma maior legibilidade e uma 
maior transparência da legislação comunitária.

6. Há que saudar com apreço o empenho da Comissão no sentido de elaborar bases 
metodológicas sólidas para o trabalho de simplificação: o relatório convida a Comissão a 
insistir na via da consulta das partes interessadas, por exemplo alargando a outros sectores as 
iniciativas já anunciadas em Outubro de 2005 em matéria de agricultura e de pesca e 
reforçando as medidas que tenciona adoptar com esse intuito no domínio do direito das 
sociedades e dos direitos de autor. Nesta óptica, são certamente úteis as análises sectoriais e a 
quantificação dos encargos administrativos gerados pela legislação comunitária em vigor.

7. O documento de trabalho da Comissão propõe ainda reforçar a prática de incluir uma 
síntese inicial nas propostas que elabora, a fim de explicar melhor os objectivos de 
simplificação perseguidos. Contudo, a iniciativa pode revelar-se contraproducente e, em vez 
de tornar mais legível a proposta, complicá-la com um texto (a síntese inicial) susceptível de 
ter repercussões no plano da interpretação da parte propriamente legislativa. Por outras 
palavras, enquanto uma síntese pode ter justificação para um texto discursivo, como uma 
comunicação, o mesmo não se verifica para um texto legislativo, como uma directiva ou um 
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regulamento, pois a redução ao essencial, própria de uma síntese, poderia alterar, ou mesmo 
contradizer, o verdadeiro significado do instrumento legislativo em questão.   

8. Quanto à cooperação entre as Instituições comunitárias, o relatório procura pôr em 
evidência o forte sinal que representam as alterações do Regimento do Parlamento Europeu 
visando, respectivamente, facilitar o procedimento previsto para as codificações (artigo 80º) e 
instituir um novo procedimento ad hoc para as reformulações (artigo 80º bis). Estas 
alterações, ainda em debate na Comissão dos Assuntos Constitucionais, deverão em breve 
entrar em vigor.

9. No que respeita à co-regulamentação e à auto-regulamentação1, não é possível senão 
recordar o que já foi afirmado pelo Parlamento Europeu na sua resolução sobre uma estratégia 
para a simplificação do quadro regulador (2006/2006 (INI)), aprovada em 16 de Maio de 
2006, ou seja, que "os instrumentos legislativos tradicionais devem continuar a ser os meios 
comuns utilizados para atingir os objectivos fixados pelos Tratados; (...) que a utilização de 
métodos de regulação alternativos como a co-regulação e a auto-regulação pode completar de 
forma útil as medidas legislativas quando tais métodos comportem melhorias de alcance 
equivalente ou superior àquele que a legislação permite realizar; (...) que qualquer utilização 
de métodos de regulação alternativos deve ser efectuada em conformidade com o Acordo 
Interinstitucional "Legislar melhor"; (...) que a Comissão tem a obrigação de definir as 
condições e os limites que as partes devem observar no exercício de tais práticas, e que, em 
todo o caso, será possível recorrer às mesmas sob o controlo da Comissão e sem prejuízo do 
direito do Parlamento de se opor à sua utilização" (nº 23)

10. Por último, pode concordar-se com a Comissão quando diz que o processo de 
simplificação promovido a nível europeu não pode ser comprometido por escolhas nacionais 
de sinal contrário: essa simplificação deverá ser sempre acompanhada por uma simplificação 
a nível nacional. No relatório pretende sublinhar-se que compete à Comissão orientar e 
controlar esse processo também a nível nacional, por exemplo servindo de centro de recolha e 
de difusão das melhores práticas desenvolvidas no interior da União Europeia e dos Estados-
Membros.   

  
1 A co-regulamentação, no sentido do disposto no AII "Legislar melhor" (ponto 18), o mecanismo pelo qual um 
acto legislativo comunitário atribui a realização dos objectivos definidos pela autoridade legislativa às partes 
envolvidas reconhecidas no domínio em causa (nomeadamente os operadores económicos, os parceiros sociais, 
as organizações não governamentais ou as associações). Por auto-regulamentação, entende-se, pelo contrário,
possibilidade de os operadores económicos, os parceiros sociais, as organizações não governamentais ou as 
associações adoptarem entre si e para si linhas directrizes comuns a nível europeu (designadamente códigos de 
conduta ou acordos sectoriais) (ponto 22 do referido AII).
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