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Alteração 8
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) Devem ser estabelecidos critérios para 
determinar o procedimento a utilizar para 
a adopção de actos de execução. Para 
alcançar maior coerência e garantir que 
os requisitos processuais são 
proporcionais à natureza dos actos de 
execução a adoptar, estes critérios devem 
ser vinculativos.

(8) Sem prejuízo do procedimento a 
utilizar para a adopção de actos de 
execução, o qual é determinado no acto de 
base, o procedimento de exame deve, em 
princípio, ser utilizado para a adopção de 
medidas de execução de alcance geral 
sempre que sejam necessárias condições 
uniformes.

Or. en

Justificação

Não podem ser estabelecidos critérios enquanto os actos em vigor não forem postos em 
conformidade com o artigo 290.° relativo aos actos delegados, que doravante pode 
igualmente aplicar-se aos domínios em que o Parlamento passou a ser co-legislador, na 
sequência da adopção do Tratado de Lisboa. “A confiança é algo de bom, o controlo é ainda 
melhor”. Por conseguinte, o procedimento de exame deve constituir a regra.

Alteração 9
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) O procedimento de exame deve aplicar-
se unicamente à adopção de medidas de 
alcance geral destinadas a executar os 
actos de base e de medidas específicas 
susceptíveis de ter um impacto 
importante. Este procedimento deve prever 
o controlo dos Estados-Membros, de modo 
que as medidas não possam ser adoptadas 
se não estiverem em conformidade com o 
parecer do comité, excepto em 

(9) O acto legislativo de base deve 
especificar o procedimento aplicável na
adopção dos actos de execução. O 
procedimento de exame deve aplicar-se 
unicamente à adopção de medidas de 
alcance geral que não completem ou 
alterem elementos não essenciais do acto 
legislativo de base, em conformidade com 
o artigo 290.° do TFUE. Este 
procedimento deve prever o controlo dos 
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circunstâncias muito excepcionais, em que 
a Comissão deve ter a possibilidade, não 
obstante um parecer negativo, de adoptar e 
aplicar as medidas durante um período de 
tempo limitado. A Comissão deve poder 
rever o projecto de medidas no caso de o 
comité não emitir qualquer parecer, 
tomando em consideração as opiniões 
expressas no comité.

Estados-Membros, de modo que as 
medidas não possam ser adoptadas se não 
estiverem em conformidade com o parecer 
do comité, excepto em circunstâncias 
muito excepcionais, em que a Comissão 
deve ter a possibilidade, não obstante um 
parecer negativo, de adoptar e aplicar as 
medidas durante um período de tempo 
limitado. A Comissão deve poder rever o 
projecto de medidas no caso de o comité 
não emitir qualquer parecer, tomando em 
consideração as opiniões expressas no 
comité.

Or. en

Alteração 10
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) O procedimento de exame deve aplicar-
se unicamente à adopção de medidas de 
alcance geral destinadas a executar os actos 
de base e de medidas específicas 
susceptíveis de ter um impacto 
importante. Este procedimento deve prever 
o controlo dos Estados-Membros, de modo 
que as medidas não possam ser adoptadas 
se não estiverem em conformidade com o 
parecer do comité, excepto em 
circunstâncias muito excepcionais, em que 
a Comissão deve ter a possibilidade, não 
obstante um parecer negativo, de adoptar e 
aplicar as medidas durante um período de 
tempo limitado. A Comissão deve poder
rever o projecto de medidas no caso de o 
comité não emitir qualquer parecer, 
tomando em consideração as opiniões 
expressas no comité.

(9) O acto legislativo de base deve indicar 
as medidas em relação às quais o 
procedimento de exame deve aplicar-se e
as medidas às quais é aplicável o 
procedimento consultivo. O procedimento 
de exame deve, em princípio, aplicar-se à 
adopção de medidas de alcance geral 
destinadas a executar os actos de base. Este 
procedimento deve prever o controlo dos 
Estados-Membros, de modo que as 
medidas não possam ser adoptadas se não 
estiverem em conformidade com o parecer 
do comité, ou se uma maioria se opuser às 
medidas, excepto em circunstâncias muito
excepcionais, em que a Comissão deve ter 
a possibilidade, não obstante um parecer 
negativo, de adoptar e aplicar as medidas 
durante um período de tempo limitado. A 
Comissão deve rever o projecto de medidas 
no caso de o comité não emitir qualquer 
parecer, tomando em consideração as 
opiniões expressas no comité.
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Or. en

Justificação

Não podem ser estabelecidos critérios enquanto os actos em vigor não forem postos em 
conformidade com o artigo 291.° relativo aos actos de execução, que doravante pode 
igualmente aplicar-se aos domínios em que o Parlamento passou a ser co-legislador, na 
sequência da adopção do Tratado de Lisboa. “A confiança é algo de bom, o controlo é ainda 
melhor”. Por conseguinte, sempre que o artigo 291.° não se aplicar, o procedimento de 
exame deve constituir a regra.

Alteração 11
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) O procedimento consultivo deve 
aplicar-se em todos os outros casos e 
sempre que seja considerado o mais 
adequado.

Suprimido

Or. en

Justificação

A democracia assenta num equilíbro de forças. Em princípio, a atribuição de competências 
deve, por via de regra, estar sujeita a controlos. Por conseguinte, não é aceitável que o 
procedimento consultivo constitua a opção por defeito.

Alteração 12
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) O Parlamento Europeu e o Conselho 
devem ser mantidos informados com 
regularidade sobre os trabalhos do comité.

(12) O Parlamento Europeu e o Conselho 
devem ser plena e prontamente
informados, em pé de igualdade, sobre os 
trabalhos do comité logo que os 
documentos relevantes estejam 
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disponíveis.

Or. en

Justificação

Não basta informar o Parlamento Europeu e o Conselho “com regularidade”. Ambos devem 
ser informados em “tempo real”.

Alteração 13
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) O Parlamento Europeu e o Conselho 
devem ser mantidos informados com 
regularidade sobre os trabalhos do comité.

(12) O Parlamento Europeu e o Conselho 
devem ser mantidos informados com 
regularidade, e o mais rapidamente 
possível, sobre os trabalhos do comité.

Or. en

Alteração 14
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) A Decisão 1999/468/CE deve ser 
revogada. A fim de assegurar a transição 
entre o regime previsto na Decisão 
1999/468/CE e o presente regulamento, 
qualquer referência na legislação 
existente aos procedimentos previstos 
nessa decisão, com excepção do 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A, deve 
considerar-se como uma referência aos 
procedimentos correspondentes previstos 
no presente regulamento. Os efeitos do 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE 

(14) A Decisão 1999/468/CE deve ser 
revogada imediatamente após o 
alinhamento dos actos de base em vigor
com os artigos 290.° e 291.° do TFUE.
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devem ser mantidos no que diz respeito 
aos actos de base em vigor que façam 
referência a esse artigo.

Or. en

Justificação

Um alinhamento automático reporia a situação anterior ao Tratado de Lisboa, o que é 
inaceitável tendo em conta o reforço dos poderes do Parlamento Europeu desde então. Todos 
os domínios de intervenção não abrangidos pela co-decisão antes da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa só dariam azo a actos de execução, visto que uma condição prévia para a 
aplicação do procedimento de regulamentação com controlo era o de que a legislação em 
causa tivesse sido adoptada ao abrigo do processo de co-decisão. Isto não é aceitável. Um 
alinhamento efectivo com o artigo 290.° dos domínios em que o Parlamento se tornou 
recentemente co-legislador é uma condição prévia para uma adaptação ao artigo 291.°.

Alteração 15
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos aplicáveis nos casos em que 
um acto juridicamente vinculativo da 
União (seguidamente designado «acto de 
base») exija que a adopção de actos de 
execução vinculativos pela Comissão seja 
sujeita ao controlo dos Estados-Membros.

O presente regulamento estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos aplicáveis nos casos em que 
um acto juridicamente vinculativo da 
União (seguidamente designado «acto de 
base») exija condições uniformes de 
execução e que a adopção de actos de 
execução pela Comissão seja sujeita ao 
controlo dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Esta alteração especifica que o regulamento só se aplica nos casos em que sejam necessárias 
condições uniformes, nos termos do artigo 291.°, e não a todos os actos de execução. Os 
actos de execução podem também dizer respeito a notas de orientação técnica, que não são 
vinculativas. Estas podem ser politicamente muito sensíveis (por exemplo, as notas de 
orientação técnica da Directiva 2001/18/CE) e, por conseguinte, exigir igualmente um 
controlo.
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Alteração 16
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O procedimento de exame só pode 
aplicar-se na adopção de:

2. O procedimento de exame aplica-se, em 
princípio, na adopção de medidas de
execução que exijam condições 
uniformes, desde que não completem ou 
alterem elementos não essenciais do acto 
legislativo, em conformidade com o artigo
290.° do TFUE.

Or. en

Justificação

Não podem ser estabelecidos critérios enquanto os actos em vigor não forem postos em 
conformidade com o artigo 291.° relativo aos actos de execução, que doravante pode 
igualmente aplicar-se aos domínios em que o Parlamento passou a ser co-legislador, na 
sequência da adopção do Tratado de Lisboa. “A confiança é algo de bom, o controlo é ainda 
melhor”. Por conseguinte, sempre que o artigo 291.° não se aplicar, o procedimento de 
exame deve constituir a regra.

Alteração 17
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O procedimento de exame só pode 
aplicar-se na adopção de:

2. O procedimento de exame pode aplicar-
se na adopção de:

Or. en
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Alteração 18
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas de execução de alcance 
geral;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao n.° 2 do artigo 2.° apresentada pela mesma deputada.

Alteração 19
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Medidas de execução de alcance geral; (a) Medidas de execução de alcance geral
que não completem ou alterem elementos 
não essenciais do acto legislativo, em 
conformidade com o artigo 290.° do 
TFUE;

Or. en

Alteração 20
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) Outras medidas de execução 
relacionadas com:

Suprimido

i) a política agrícola comum e a política 
comum da pesca;
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ii) o ambiente, a segurança ou a 
protecção da saúde ou a segurança das 
pessoas, animais ou plantas;
iii) a política comercial comum.

Or. en

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao n.° 2 do artigo 2.° apresentada pela mesma deputada.

Alteração 21
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) o ambiente, a segurança ou a 
protecção da saúde ou a segurança das 
pessoas, animais ou plantas;

Suprimido

Or. en

Alteração 22
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Relativamente a todas as outras 
medidas de execução e às medidas de 
execução referidas no n.º 2, quando se 
considere adequado, é aplicado o 
procedimento consultivo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao n.° 2 do artigo 2.° apresentada pela mesma deputada.
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Alteração 23
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o projecto de medidas não estiver em 
conformidade com o parecer do comité, a 
Comissão não adopta essas medidas. O 
presidente pode apresentar ao comité o 
projecto de medidas para nova deliberação 
ou apresentar uma versão alterada do 
mesmo.

3. Se o projecto de medidas não estiver em 
conformidade com o parecer do comité, ou 
se não for emitido qualquer parecer pelo 
comité, a Comissão não adopta essas 
medidas e apresenta imediatamente ao 
Conselho uma proposta relativa às 
medidas a adoptar ou uma versão 
alterada do projecto para nova deliberação
e informa o Parlamento Europeu.

Or. fr

Alteração 24
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Se não for emitido qualquer parecer, a 
Comissão pode adoptar o projecto de 
medidas. Sempre que a Comissão não 
adopte o projecto de medidas, o presidente 
pode apresentar ao comité uma versão 
alterada do mesmo.

4. Se não for emitido qualquer parecer, a 
Comissão não adopta o projecto de 
medidas, se uma maioria tal como 
definida no n.° 1 do artigo 238.° do TFUE 
se opuser à medida. O presidente pode 
apresentar ao comité uma versão alterada 
do mesmo.

Or. en

Justificação

Os actos de execução propostos pela Comissão devem ser apoiados, pelo menos, por uma 
maioria simples dos Estados-Membros.
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Alteração 25
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Se não for emitido qualquer parecer, a 
Comissão pode adoptar o projecto de 
medidas. Sempre que a Comissão não 
adopte o projecto de medidas, o presidente 
pode apresentar ao comité uma versão 
alterada do mesmo.

4. Se não for emitido qualquer parecer pelo 
Conselho dentro de um prazo razoável, a 
Comissão pode adoptar o projecto de 
medidas. Sempre que a Comissão não 
adopte o projecto de medidas, o presidente 
pode apresentar ao comité uma versão 
alterada do mesmo.

Or. fr

Alteração 26
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 5 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do acto de base adoptado nos 
termos do artigo 294.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções ao projecto de 
medidas, qualquer que seja o parecer do 
comité, por considerarem que o projecto 
de medidas contradiz a intenção do 
legislador expressa no acto de base.
Nesse caso, as medidas propostas não são 
adoptadas. Tendo em conta as razões da 
objecção do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, a Comissão pode apresentar ao 
comité um projecto de medidas revisto.
A Comissão informa o Parlamento 
Europeu e o Conselho das acções que 
tenciona empreender.

Or. fr
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Alteração 27
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 5 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao disposto no n.º 3, a 
Comissão pode adoptar um projecto de 
medidas que não esteja em conformidade 
com o parecer do comité nos casos em que 
a sua não adopção num prazo imperativo 
dê origem a uma perturbação significativa 
dos mercados ou a um risco para a 
segurança das pessoas ou para os interesses 
financeiros da União.

Em derrogação ao disposto nos n.ºs 3 e 4, a 
Comissão pode adoptar um projecto de 
medidas que não esteja em conformidade 
com o parecer do comité, quer no caso de 
não ter sido emitido um parecer e de uma 
maioria tal como definida no n.° 1 do 
artigo 238.° do TFUE se opôr à medida, 
quer nos casos em que a sua não adopção 
num prazo imperativo dê origem a um 
risco para a segurança das pessoas ou para 
os interesses financeiros da União.

Or. en

(Alteração associada à alteração ao n.° 4 apresentada pela mesma deputada.)

Justificação

Ampliação do direito da Comissão de dispensar o parecer do comité igualmente no caso de 
não ter sido emitido qualquer parecer e se uma maioria simples dos Estados-Membros se 
opuser. É difícil descortinar a razão pela qual uma perturbação significativa dos mercados 
pode ser considerada como um critério que autorize a Comissão a sobrepor-se à posição de 
uma maioria de Estados-Membros.

Alteração 28
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 5 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, a Comissão informa 
imediatamente o comité das razões que a 
levaram a adoptar as medidas e pode 
submetê-las a uma segunda deliberação do 
comité. Se as medidas adoptadas não 
estiverem em conformidade com o segundo 
parecer do comité, ou se não forem 

Nesse caso, a Comissão informa 
imediatamente o comité das razões que a 
levaram a adoptar as medidas e pode 
submetê-las a uma segunda deliberação do 
comité. Se as medidas adoptadas não 
estiverem em conformidade com o segundo 
parecer do comité, ou se não for emitido 
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submetidas a uma segunda deliberação no 
prazo de um mês após a sua adopção, a 
Comissão deve proceder à sua revogação 
imediata. Se as medidas estiverem em 
conformidade com o segundo parecer do 
comité, ou se não for emitido qualquer 
parecer, essas medidas permanecem em 
vigor.

qualquer parecer mas uma maioria tal 
como definida no n.° 1 do artigo 238.° do
TFUE se opuser à medida, ou se não 
forem submetidas a uma segunda 
deliberação no prazo de um mês após a sua 
adopção, a Comissão deve proceder à sua 
revogação imediata. Se as medidas 
estiverem em conformidade com o segundo 
parecer do comité, ou se não for emitido 
qualquer parecer e uma maioria tal como 
definida no n.° 1 do artigo 238.° do TFUE 
não se opuser à medida, essas medidas 
permanecem em vigor.

Or. en

Justificação

Se na segunda volta uma maioria simples dos Estados-Membros continuar a rejeitar a 
medida, a Comissão não deve ser autorizada a adoptá-la.

Alteração 29
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 5 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, a Comissão informa 
imediatamente o comité das razões que a 
levaram a adoptar as medidas e pode 
submetê-las a uma segunda deliberação do 
comité. Se as medidas adoptadas não 
estiverem em conformidade com o segundo 
parecer do comité, ou se não forem 
submetidas a uma segunda deliberação no 
prazo de um mês após a sua adopção, a 
Comissão deve proceder à sua revogação 
imediata. Se as medidas estiverem em 
conformidade com o segundo parecer do 
comité, ou se não for emitido qualquer
parecer, essas medidas permanecem em 
vigor.

Nesse caso, a Comissão informa 
imediatamente o comité, o Parlamento 
Europeu e o Conselho das razões que a 
levaram a adoptar as medidas e pode 
submetê-las a uma segunda deliberação do 
comité. Se as medidas adoptadas não 
estiverem em conformidade com o segundo 
parecer do comité, ou se não forem 
submetidas a uma segunda deliberação no 
prazo de um mês após a sua adopção, a 
Comissão deve proceder à sua revogação 
imediata. Se as medidas estiverem em 
conformidade com o segundo parecer do 
comité, ou se não for emitido qualquer 
parecer, essas medidas permanecem em 
vigor.
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Or. fr

Alteração 30
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os resultados das votações; (d) Os resultados das votações, incluindo a 
posição de cada Estado-Membro;

Or. en

Justificação

É importante conhecer não só o resultado final das votações, mas também a forma como 
cada Estado-Membro votou.

Alteração 31
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu e o Conselho têm 
acesso às informações referidas no n.º 1.

2. O Parlamento Europeu e o Conselho 
recebem as informações referidas no n.º 1
logo que estas estejam disponíveis.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu e o Conselho devem receber as informações pertinentes logo que 
estejam disponíveis, a fim de que o Parlamento possa conservar o “direito de 
acompanhamento” que lhe é reconhecido.
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Alteração 32
Jo Leinen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu e o Conselho têm 
acesso às informações referidas no n.º 1.

2. O Parlamento Europeu e o Conselho têm 
acesso, logo que possível, às informações 
referidas no n.º 1.

Or. en

Alteração 33
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os representantes do Parlamento
Europeu têm acesso às reuniões dos 
comités na qualidade de observadores.

Or. en

Justificação

O Parlamento deveria ser autorizado a assistir às reuniões dos comités.

Alteração 34
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

É revogada a Decisão 1999/468/CE. É revogada a Decisão 1999/468/CE com 
efeitos a partir de [...*]
* inserir a data de entrada em vigor da adaptação 
dos actos existentes a que se refere o artigo 10.°-A.
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Or. en

Justificação

A Decisão “Comitologia” em vigor só deve ser revogada depois de concluída a adaptação 
dos actos existentes.

Alteração 35
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

Adaptação dos actos de base existentes Suprimido
1. Sempre que os actos de base adoptados 
antes da entrada em vigor do presente 
regulamento prevejam o exercício de 
competências de execução pela Comissão 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE, aplicam-se as seguintes 
regras:
(a) As referências ao artigo 3.° da Decisão 
1999/468/CE devem ser entendidas como 
referências ao artigo 4.° do presente 
regulamento;
(b) As referências aos artigos 4.° e 5.º da 
Decisão 1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 5.° 
do presente regulamento.
(c) As referências ao artigo 6.° da Decisão 
1999/468/CE devem ser entendidas como 
referências ao artigo 6.° do presente 
regulamento;
(d) As referências aos artigos 7.° e 8.º da 
Decisão 1999/468/CE devem ser 
entendidas como referências ao artigo 8.° 
do presente regulamento.
2. Os artigos 3.° e 7.° do presente 
regulamento aplicam-se a todos os 
comités existentes.

Or. en
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Justificação

Um alinhamento automático reporia a situação anterior ao Tratado de Lisboa, o que é 
inaceitável tendo em conta o reforço dos poderes do Parlamento Europeu desde então. Todos 
os domínios de intervenção não abrangidos pela co-decisão antes da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa só dariam azo a actos de execução, visto que uma condição prévia para a 
aplicação do procedimento de regulamentação com controlo era o de que a legislação em 
causa tivesse sido adoptada ao abrigo do processo de co-decisão. Isto não é aceitável.

Alteração 36
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.° 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão examina a legislação 
europeia em vigor e apresenta, até 
Dezembro de 2011, uma proposta 
legislativa que determine quais as 
medidas que se inserem nas disposições 
relativas aos actos delegados, referidos no 
artigo 290.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, ou 
nas relativas aos actos de execução, 
referidos no artigo 291.° do mesmo 
Tratado.

Or. fr

Alteração 37
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Adaptação dos actos existentes

Um ano após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento, a Comissão
examina a legislação da União em vigor e 
apresenta as propostas legislativas 



AM\816195PT.doc 19/19 PE441.271v01-00

PT

necessárias para a alinhar com as 
disposições do Tratado de Lisboa, 
nomeadamente os artigos 290.º e 291.º do 
TFUE.

Or. en

Justificação

O alinhamento só deve ser efectuado numa base casuística. É necessário fixar um prazo 
explícito para a Comissão apresentar as propostas necessárias.

Alteração 38
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

O artigo 10.º do presente regulamento é 
aplicável a partir de 1 de Dezembro de 
2010.

Suprimido

Or. en

Justificação

Consequência da supressão do artigo 10.°.


