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155.°, 205.°, 206.°-A,

A noção de execução na acepção do ter
ceiro travessão do artigo 145.° do Tratado
CEE, na redacção que lhe foi dada pelo
Acto Único
Europeu,
compreende
ao
mesmo tempo a elaboração de normas de
aplicação e a aplicação de normas a casos
particulares por meio de actos de alcance
individual. Com efeito, utilizando o Tratado
o termo «execução» sem o restringir através

n.° 2, e 206."-B; Regulamento

Finan-

de uma especificação adicional, esse termo
não pode ser interpretado como excluindo
os actos individuais.
Quando o Conselho faz uso da faculdade,
que lhe confere o artigo 145.°, de submeter
ao procedimento dito de «comité de ges
tão», que corresponde a uma das modalida
des adoptadas com base no mesmo artigo, a
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adopção de actos de alcance individual com
incidencias financeiras que ele autoriza a
Comissão a tomar, não atenta contra o po
der que a Comissão detém de, nos termos
do artigo 205.° do Tratado, executar o or
çamento sob a sua própria responsabilidade.
Por um lado, a competência que tem a Co
missão de executar o orçamento não é sus
ceptível de alterar a repartição dos poderes
que resulta das diferentes disposições do
Tratado que habilitam o Conselho e a Co
missão a adoptar actos de alcance geral ou
de alcance individual em domínios determi
nados e das disposições institucionais dos
artigos 145.°, terceiro travessão, e 155.° Por
outro lado, ainda que um acto de alcance
individual possa implicar, de modo quase
necessário, autorização de despesas, ele
deve ser dela distinguido tanto mais quanto
o poder de tomar a decisão administrativa e

o de autorizar a despesa podem ser confia
dos, no âmbito da organização interna de
cada instituição, a diferentes titulares.

Esta interpretação, que exclui que os actos
de autorização das despesas possam, em si
mesmos e independentemente de qualquer
decisão de fundo, criar títulos jurídicos que
obriguem a Comunidade em relação a ter
ceiros, é, aliás, conforme ao sistema de con
trolo da execução do orçamento no qual o
Parlamento Europeu recebeu, por força do
artigo 206.°-B do Tratado, o poder de dar
quitação à Comissão e no qual o Tribunal
de Contas é chamado a prestar ao Parla
mento Europeu uma assistência cujos limites
são traçados pelo artigo 206.°-A, n.° 2, do
Tratado e pelo artigo 80.° do Regulamento
Financeiro.
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I — Exposição dos factos

exclusiva que a Comissão tem em matéria
orçamental.

A Comissão interpôs um recurso de anula
ção do n.° 4 do artigo 6.° do Regulamento
(CEE) n.° 3252/87 do Conselho, de 19 de
Outubro de 1987, relativo à coordenação e
à promoção da investigação no sector da
pesca (JO L 314, p. 17), na medida em que
esta disposição faz acompanhar o exercício
dos poderes de decisão da Comissão do re
curso ao procedimento dito de «comité de
gestão«, o que é contrário à competência

No âmbito da coordenação das políticas de
estrutura das pescas dos Estados-membros,
o Conselho aprovou o regulamento impug
nado que tem por objecto coordenar e pro
mover, a nível comunitário, determinadas
actividades de investigação empreendidas ou
previstas sob a autoridade dos Estados-membros nesse sector. De acordo com o
artigo 5.° do regulamento, o Conselho de
cide dos programas comunitários de investi-

* Língua do processo: francês.
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