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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 732/2008 que aplica um sistema de preferências pautais 
generalizadas para o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de 
Dezembro de 2011
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0142),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 207.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0135/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e o parecer da 
Comissão do Desenvolvimento (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Requer à Comissão que apresente sem demora uma nova proposta de regulamento que 
aplique um sistema de preferências pautais generalizadas;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Para efeitos da consecução dos 
objectivos do presente regulamento, 
deverá ser atribuído à Comissão o poder 
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de adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível de peritos. 

Or. en

Justificação

O presente considerando faz referência ao n.º 2 do artigo 10.º, aos n.ºs 7 e 8 do artigo 11.º, 
ao n.º 3 do artigo 16.º, aos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 19.º e ao artigo 25.º do Regulamento (CE) 
n.º 732/2008. Nestes artigos é feita menção a actos delegados, cujos procedimentos são 
definidos nos artigos 27.º-A, 27.º-B, 27.º-C e 27.º-D.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Nos termos do artigo 291.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, as regras e princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo do 
exercício das competências de execução 
da Comissão pelos Estados-Membros são 
definidos previamente, por meio de um 
regulamento adoptado de acordo com o 
processo legislativo ordinário. Enquanto 
se aguarda a adopção desse novo 
regulamento, continua a aplicar-se a 
Decisão 1999/468/CE do Conselho, 
de 28 de Junho de 1999, que fixa as 
regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão, com 
excepção da parte relativa ao 
procedimento de regulamentação com 
controlo, que não é aplicável.

Or. en
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Justificação

Esta redacção normalizada foi incluída em considerandos de actos legislativos já acordados 
com o Conselho e adoptados após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e que conferem 
competências de execução.

Alteração3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 8.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. A Comissão acompanha a evolução 
do processo de ratificação e a aplicação 
efectiva das Convenções enumeradas no 
anexo III, através da análise das 
informações disponibilizadas pelos 
organismos de controlo pertinentes. A 
Comissão informa o Parlamento 
Europeu e o Conselho se essas 
informações indicarem que um país 
beneficiário não procedeu à efectiva 
aplicação de qualquer das convenções. 
Em tempo útil para o debate sobre o 
próximo regulamento, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao
Conselho um relatório de síntese sobre a 
situação em termos de ratificação, bem 
como as recomendações dos organismos 
de controlo pertinentes."

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve ser informado se um país beneficiário não proceder à efectiva 
aplicação de qualquer das convenções. Em tempo útil para o debate sobre o próximo 
regulamento, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu um relatório de síntese 
sobre a situação em termos de ratificação, bem como as recomendações dos organismos de 
controlo pertinentes.
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Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 10.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Após a análise dos pedidos, a 
Comissão decide, mediante actos 
delegados, nos termos do artigo 27.º-A, se 
o regime especial de incentivo ao 
desenvolvimento sustentável e à boa 
governação deve ser concedido ao país 
requerente."

Or. en

Justificação

Os actos delegados constituem a medida mais adequada, uma vez que a concessão do regime 
especial de incentivo ao desenvolvimento sustentável e à boa governação constitui uma 
alteração ao acto de base A decisão sobre quais os países terceiros que deverão beneficiar do 
SPG+ é de aplicação geral. A decisão de aplicar o SPG+ a determinados países terceiros 
afecta toda a comercialização dos produtos enumerados no anexo II entre o país terceiro em 
causa e a União Europeia. A lista completa o acto de base mediante a determinação dos 
beneficiários do SPG+.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3-B) No n.º 3 do artigo 10.º, a parte 
introdutória passa a ter a seguinte 
redacção:
“3. A Comissão notifica os países 
requerentes de qualquer decisão tomada 
em conformidade com o n.º 2. Sempre 
que o regime especial de incentivo seja 
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concedido a um determinado país, este 
será informado da data em que essa 
decisão entra em vigor. A Comissão 
adapta o anexo I, coluna E, que enuncia
os países beneficiários do regime especial 
de incentivo ao desenvolvimento 
sustentável e à boa governação:"

Or. en

Justificação

Quando é concedido a um país o regime especial de incentivo, a Comissão adapta o anexo I, 
coluna E, que enuncia os países beneficiários do regime especial de incentivo ao 
desenvolvimento sustentável e à boa governação. Ficará assim garantida a certeza jurídica.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 10.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redacção:
"5. A Comissão conduz todos os 
contactos com o país requerente 
relativos ao pedido nos termos do n.º 5 
do artigo 27.º"

Or. en

Justificação

Estas medidas constituem mais um instrumento de execução do que uma medida de aplicação 
geral destinada a "completar" ou "alterar" o acto de base. Recomenda-se que sejam 
consideradas actos de execução nos termos do artigo 291.º do TFUE.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 11 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

(4-B) No artigo 11.º, o n.º 7 passa a ter a 
seguinte redacção:
"7. A Comissão aprova actos delegados 
nos termos do artigo 27.º-A, a fim de 
estabelecer as regras de execução das 
disposições a que se referem os n.ºs 4, 5 e 
6 do presente artigo."

Or. en

Justificação

Os n.ºs 4, 5 e 6 definem as regras de execução do regime especial a favor dos países menos 
desenvolvidos no que se refere ao sector do açúcar. As regras de execução têm um alcance 
geral na medida em que se aplicam, no quadro do regime especial, a todo os produtos do 
sector. Além disso, completam o acto principal estabelecendo regras mais pormenorizadas 
para a execução das disposições. Os actos delegados são a medida mais adequada. 

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 11 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(4-C) No artigo 11.º, o n.º 8 passa a ter a 
seguinte redacção:
"8. Quando um país for excluído pelas 
Nações Unidas da lista dos países menos 
avançados, esse país é excluído da lista 
dos beneficiários deste regime. A 
Comissão decide, mediante actos 
delegados, sobre a retirada de um país 
do regime e sobre o estabelecimento de 
um período de transição de, no mínimo, 
três anos, nos termos dos artigos 27.º-A, 
27.º-B, 27.º-C, 27.º-D e 27.º-E."

Or. en
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Justificação

O recurso a actos delegados é adequado, pois a retirada de um país do regime implica uma 
alteração do anexo I, coluna D, que enuncia os países menos desenvolvidos que beneficiam 
do regime especial que lhes é destinado. Uma alteração dos anexos constitui, obviamente, 
uma alteração do acto de base. Considerando que a alteração em questão reflecte uma 
posição das Nações Unidas, o recurso a actos delegados é adequado. Esta adaptação técnica 
não exige a aplicação do processo legislativo ordinário, que é mais pesado.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-D (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) No artigo 16.º, a alínea a) do n.º 3 
passa a ter a seguinte redacção:
"a) Informado o Parlamento Europeu e o
Comité a que se refere o artigo 27.º;

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve ser informado.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-E (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração

(4-E) No artigo 16.º, o segundo parágrafo 
do n.º 3 passa a ter a seguinte redacção:

"A Comissão informa o país beneficiário 
em causa de qualquer decisão tomada 
nos termos do presente número antes da 
aplicação dessa decisão. A Comissão 
notifica igualmente o Parlamento 
Europeu e o Comité a que se refere o 
artigo 27.º dessa decisão."

Or. en

Justificação

Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu e o Conselho agem 
conjuntamente, no quadro do processo legislativo ordinário, a fim de adoptar medidas que 
definam o enquadramento para a aplicação da política comercial comum.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-F (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 16 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-F) No artigo 16.º, é aditado o seguinte 
parágrafo ao n.º 3:
"A Comissão decide mediante actos 
delegados, nos termos do artigo 27.º-A."

Or. en

Justificação

A decisão de suspender os regimes preferenciais completa o acto de base da mesma maneira 
que a lista dos países beneficiários do SPG+. A suspensão temporária dos regimes 
preferenciais tem um alcance geral. O procedimento adoptado para a adopção da lista deve 
aplicar-se igualmente à suspensão temporária dos regimes preferenciais a um ou mais 
países.
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Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-G (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4-G) No artigo 16.º, é suprimido o n.º 4.

Or. en

Justificação

A decisão de suspender os regimes preferenciais completa o acto de base da mesma maneira 
que a lista dos países beneficiários do SPG+. O procedimento adoptado para a adopção da 
lista deve aplicar-se igualmente à suspensão temporária dos regimes preferenciais a um ou 
mais países. Deverão ser aplicados actos delegados.

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-H (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(4-H) No artigo 16.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redacção:
"5. O período de suspensão não deve 
ultrapassar seis meses. No termo desse 
período, a Comissão decide se deve pôr 
termo à suspensão, depois de informar o 
Parlamento Europeu e o Comité a que se 
refere o artigo 27.º, ou se deve prorrogar 
o período de suspensão de acordo com o 
procedimento a que se refere o n.º 3 do 
presente artigo."

Or. en

Justificação

A Comissão decide quer quanto ao levantamento da suspensão, depois de informar o 
Parlamento Europeu e o Comité a que se refere o artigo 27.º, quer quanto à prorrogação do 
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período de suspensão de acordo.

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-I (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 16 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(4-I) No artigo 16.º, o n.º 6 passa a ter a 
seguinte redacção:
"6. Os Estados-Membros e o Parlamento 
Europeu comunicam à Comissão todas 
as informações pertinentes susceptíveis 
de justificar a suspensão das 
preferências ou a sua prorrogação."

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu deve ter também a possibilidade de comunicar à Comissão todas as 
informações pertinentes susceptíveis de justificar a suspensão das preferências ou a sua 
prorrogação.

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-J (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(4-J) No artigo 17.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. Caso o Parlamento Europeu, a 
Comissão ou um Estado-Membro receba 
informações que possam justificar a 
suspensão temporária e considere que há 
motivos suficientes para um inquérito, 
deve informar desse facto o Parlamento 
Europeu e o Comité a que se refere o 
artigo 27.º e solicitar a realização de 
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consultas. Estas consultas devem 
efectuar-se no prazo de um mês."

Or. en

Justificação

Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu e o Conselho agem 
conjuntamente, no quadro do processo legislativo ordinário, a fim de adoptar medidas que 
definam o enquadramento para a aplicação da política comercial comum.

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-K (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(4-K) No artigo 19.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Comité a que 
se refere o artigo 27.º um relatório sobre 
as suas conclusões."

Or. en

Justificação

O relatório será apresentado ao Parlamento Europeu e ao Comité a que se refere o artigo 
27.º

Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-L (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(4-L) No artigo 19.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redacção:
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"3. Caso considere que as conclusões 
justificam a suspensão temporária pelo 
motivo a que se refere a alínea a) do n.º 1 
do artigo 15.º, a Comissão decide, nos 
termos do n.º 5 do artigo 27.º, 
acompanhar e avaliar a situação no país 
beneficiário em causa por um período de 
seis meses. A Comissão notifica o país 
beneficiário em causa dessa decisão e 
publica no Jornal Oficial da União 
Europeia um aviso em que anuncia a sua 
intenção de adoptar um acto delegado, 
nos termos do artigo 27.º-A, relativo à
suspensão temporária, a menos que, 
antes do termo desse período, o país 
beneficiário em causa se comprometa a 
tomar as medidas necessárias para dar 
cumprimento, num prazo razoável, às 
convenções referidas na parte A do 
anexo III.

Or. en

Justificação

A suspensão dos regimes preferenciais é uma decisão que completa o acto de base da mesma 
maneira que a lista dos países beneficiários do SPG+. Por conseguinte, é lógico considerar 
que o procedimento adoptado para a adopção da lista deva aplicar-se igualmente à 
suspensão temporária dos regimes preferenciais a um ou mais países.

Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-M (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 19 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4-M) No artigo 19.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. Caso considere que é necessária uma 
medida de suspensão temporária, a 
Comissão suspende o regime preferencial 
mediante actos delegados, nos termos do 
artigo 27.º-A. No caso a que se refere o 
n.º 3, a Comissão adopta um acto 
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delegado no termo do prazo previsto 
nesse número."

Or. en

Justificação

A suspensão dos regimes preferenciais é uma decisão que completa o acto de base da mesma 
maneira que a lista dos países beneficiários do SPG+. Por conseguinte, o procedimento 
adoptado para a adopção da lista deve aplicar-se igualmente à suspensão temporária dos 
regimes preferenciais a um ou mais países.

Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-N (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(4-N) No artigo 19.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redacção:
"5. A suspensão temporária prevista no 
acto delegado entra em vigor seis meses 
após a sua adopção, a não ser que a 
Comissão, mediante um acto delegado, 
nos termos do artigo 27.º-A, decida 
entretanto que os motivos que a 
fundamentavam deixaram de existir."

Or. en

Justificação

A suspensão dos regimes preferenciais é uma decisão que completa o acto de base da mesma 
maneira que a lista dos países beneficiários do SPG+. Por conseguinte, o procedimento 
adoptado para a adopção da lista deve aplicar-se igualmente à suspensão temporária dos 
regimes preferenciais a um ou mais países.

Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-O (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 20 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

(4-O) No artigo 20.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redacção:
"5. O inquérito deve estar concluído no 
prazo de seis meses a contar da data de 
publicação do aviso a que se refere o n.º 
2. Em circunstâncias excepcionais e após 
consulta ao Comité a que se refere o 
artigo 27.º, a Comissão pode prorrogar 
esse prazo por mais seis meses de acordo 
com o procedimento previsto no n.º 5 do 
artigo 27.º"

Or. en

Justificação

A prorrogação do prazo deve ser limitada a seis meses.

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-P (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(4-P) No artigo 22.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redacção:
"1. A Comissão informa, o mais 
rapidamente possível, o país beneficiário 
em causa de qualquer decisão tomada 
nos termos do artigo 20.º ou 21.º antes 
da aplicação dessa decisão. A Comissão 
informará igualmente o Parlamento 
Europeu, o Conselho e os Estados-
Membros dessa decisão."

Or. en

Justificação

A Comissão notifica igualmente o Parlamento Europeu.
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Alteração 22

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-Q (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(4-Q) No artigo 22.º, é suprimido o n.º 2.

Or. en

Justificação

Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, esta prerrogativa deixou de existir.

Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-R (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 25 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4-R) No artigo 25.º, a parte introdutória 
passa a ter a seguinte redacção:
A Comissão, através de actos delegados 
nos termos do artigo 27.º-A, aprova as 
alterações aos anexos do presente 
regulamento que sejam necessárias em 
consequência:"

Or. en

Justificação

O recurso a actos delegados é adequado, pois a alteração dos anexos constitui, obviamente, 
uma alteração do acto de base. Esta adaptação técnica não exige a aplicação do processo 
legislativo ordinário, que é mais pesado.
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Alteração 24

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-S (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-S) É aditado o seguinte artigo:

"Artigo 27.º-A

Actos delegados
A Comissão adopta actos delegados, tal 
como referido no n.º 2 do artigo 10.º, nos 
n.ºs 7 e 8 do artigo 11.º, no n.º 3 do artigo 
16.º e nos n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 19.º, nos 
termos do artigo 27.º-B e nas condições 
previstas nos artigos 27.º-C, 27.º-D e 
27.º-E, tendo em vista adoptar as 
disposições necessárias à aplicação do 
presente regulamento, em particular no 
que diz respeito:
a) à decisão de conceder o regime especial 
de incentivo ao desenvolvimento 
sustentável e à boa governação ao país 
requerente;
b) às regras de execução do regime 
especial a favor dos países menos 
desenvolvidos no que se refere ao sector 
do açúcar;
c) à decisão sobre a retirada de um país 
do regime especial a favor dos países 
menos desenvolvidos e sobre o 
estabelecimento de um período de 
transição de, no mínimo, três anos;
d) à suspensão temporária dos regimes 
preferenciais;
e) às alterações dos anexos do presente 
regulamento." 

Or. en
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Justificação

Esta disposição implica que a Comissão pode alterar os anexos, bem como os próprios 
artigos do regulamento. Dado que tais medidas resultam em "alterações" ao regulamento de 
base, em especial aos respectivos anexos, deverão ser aplicados "actos delegados". A fim de 
estabelecer as normas relativas à execução, controlo e eventual revogação dos actos 
delegados, são inseridos os artigos 27.º-A, 27.º-B, 27.º-C e 27.º-D.

Alteração 25

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4-T (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-T) É aditado o seguinte artigo:

"Artigo 27.º-B

Exercício da delegação

1. O poder de adoptar os actos delegados a 
que se refere o artigo 27.º-A é conferido à 
Comissão pelo período de vigência do 
presente regulamento.

2. Logo que adoptar um acto delegado, a 
Comissão informará simultaneamente do 
facto o Parlamento Europeu e o 
Conselho.
3. O poder de aprovar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 27.º-C 
e 27.º-D.
4. Quando tal for exigido por casos de 
urgência, aplica-se o procedimento 
previsto no artigo 27.º-E."

Or. en

Justificação

O presente artigo define as regras para o exercício da delegação.
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Alteração 26

Proposta de regulamento – acto modificativo
 Artigo 1 – ponto 4-U (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 27-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-U) É aditado o seguinte artigo:

"Artigo 27.º-C

Revogação da delegação

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 27.º-A pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
tenciona revogar a delegação de poderes 
procura informar a outra instituição e a 
Comissão num prazo razoável antes de 
tomar uma decisão final, indicando os 
poderes delegados que poderão ser objecto 
de revogação e os motivos da mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados.
Produz efeitos imediatamente ou em data 
posterior estabelecida na mesma. A 
decisão de revogação não afecta a 
validade dos actos delegados já em vigor. 
A decisão é publicada no Jornal Oficial 
da União Europeia."

Or. en

Justificação

O presente artigo define um procedimento para a revogação da delegação.
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Alteração 27

Proposta de regulamento – acto modificativo
 Artigo 1 – ponto 4-V (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 27-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-V) É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 27.º-D

Objecções aos actos delegados
1. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem levantar objecções a um acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da respectiva data de notificação.
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, este prazo é prorrogado por 
dois meses.
2. Se, no termo deste prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data prevista nas suas 
disposições.
O acto delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo do prazo acima 
referido se tanto o Parlamento Europeu 
como o Conselho tiverem informado a 
Comissão da sua intenção de não 
formularem objecções.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este não entra em vigor. A 
instituição que formular objecções ao acto 
delegado deve expor os motivos das 
mesmas."

Or. en

Justificação

O presente artigo define as regras para formular objecções a actos delegados.
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Alteração 28

Proposta de regulamento – acto modificativo
 Artigo 1 – ponto 4-W (novo)
Regulamento (CE) n.º 732/2008
Artigo 27-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-W) É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 27.º-E

Procedimento de urgência
1. Os actos delegados adoptados segundo 
o procedimento de urgência entram em 
vigor de imediato e são aplicáveis desde 
que não tenha sido formulada qualquer 
objecção, em conformidade com o n.º 2. A 
notificação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho de um acto delegado adoptado 
em conformidade com o presente artigo 
expõe os motivos que justificam o recurso 
ao procedimento de urgência.
2. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem levantar objecções aos actos 
delegados adoptados nos termos do 
presente artigo ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 27.º-D. Nesse caso, o acto deixa de 
ser aplicado. A instituição que formular 
objecções a esse acto delegado expõe os 
motivos para o fazer."

Or. en

Justificação

O presente artigo define regras para actos delegados adoptados ao abrigo do procedimento 
de urgência.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 1968, a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento 
(CNUCED) recomendou a criação de um Sistema de Preferências Generalizadas (SPG), nos 
termos do qual os países industrializados concederiam preferências comerciais a todos os 
países em desenvolvimento numa base de não reciprocidade, e não apenas às ex-colónias.

A Comunidade Europeia foi a primeira a implementar um regime SPG em 1971. Desde a sua 
criação o SPG tem sido um dos principais instrumentos de política comercial e de 
desenvolvimento da UE para ajudar os países em desenvolvimento a reduzir a pobreza, 
gerando receitas através do comércio internacional. É o mais utilizado destes sistemas nos 
países desenvolvidos.

O SPG da UE concede aos produtos importados dos países beneficiários do SPG quer um 
acesso livre de direitos quer uma redução pautal, dependendo das disposições de que um país 
goze.

Há três tipos de disposições em vigor para os países beneficiários:

1) todos os países beneficiários gozam do benefício do regime geral; 

2) o regime de incentivos especiais ao desenvolvimento sustentável e à boa governação (o 
“SPG+”) prevê benefícios adicionais para os países que ratifiquem e implementem uma lista 
que contém actualmente 27 convenções e protocolos internacionais sobre os direitos humanos 
e do trabalho, a protecção do ambiente, as drogas e a luta contra a corrupção;

3) o regime especial para os países menos desenvolvidos (PMD), também conhecido como a 
iniciativa “Tudo Menos Armas” (TMA), prevê o tratamento mais favorável de todos, com o 
objectivo de conceder aos PMD um acesso “livre de direitos e de quotas” ao mercado da UE.

Calendário

O SPG é implementado através de regulamentos sucessivos com um período de aplicação de 
três anos de cada vez. O primeiro regulamento plurianual de implementação era válido de 1 
de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2008. O segundo é válido de 1 de Janeiro de 2009 a 
31 de Dezembro de 2011.

Em 2008 a proposta de regulamento em vigor neste momento foi enviada ao Parlamento ao 
abrigo do processo de consulta. As disposições de base do anterior regulamento SPG 
permaneceram inalteradas, tendo sido revistas para facilitar a aplicação do regime.

Lamentavelmente, e contrariando as pretensões expressas pelo Parlamento, a Comissão não 
transmitiu a sua proposta com a antecipação suficiente (em 1 de Junho de 2007) para permitir 
ao Parlamento Europeu ser consultado num prazo razoável. De facto, a Comissão só 
apresentou a sua proposta em 21 de Dezembro de 2007. Em 31 de Janeiro de 2008 o Conselho 
solicitou ao Parlamento que emitisse o seu parecer antes de 10 de Abril. Consequentemente, o 
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processo de consulta do Parlamento foi excessivamente apressado.

Na sua Resolução de 5 de Junho de 2008 o Parlamento tornou claro que tal não era 
satisfatório, que no futuro o Parlamento necessitaria de mais tempo para desempenhar o seu 
papel, e solicitou que a proposta de regulamento revisto abrangendo o período de 1 de Janeiro 
de 2012 a 31 de Dezembro de 2014 fosse transmitida pela Comissão ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho e ao Comité Económico e Social Europeu até 1 de Junho de 2010.

O actual regime expira em 31 de Dezembro de 2011. Em 26 de Maio de 2010 a Comissão 
apresentou uma proposta.

Extensão

Contudo, esta proposta não é a proposta solicitada de novo regulamento, mas apenas uma 
extensão do regulamento existente.

Tendo em vista a elaboração de uma nova proposta, a Comissão só lançou uma consulta 
pública em Março de 2010. Os resultados tinham que ser examinados, as estatísticas coligidas 
e realizada uma avaliação de impacto através de um estudo.

Por conseguinte, de acordo com a Comissão, a extensão é necessária dado que o período 
remanescente de aplicação do regulamento SPG é insuficiente para permitir à Comissão 
apresentar uma proposta de novo regulamento e para o Parlamento e o Conselho chegarem a 
acordo sobre um regulamento que lhe suceda através do processo legislativo ordinário antes 
do termo do actual regulamento SPG.

O relator pode concordar em que esta extensão é necessária para assegurar a certeza jurídica e 
para garantir os interesses tanto da UE quanto dos países beneficiários. Não obstante, o relator 
sublinha que a extensão não pode implicar que a actual - e insatisfatória – situação se alargue 
por mais dois anos.

Tratado de Lisboa

Embora publicada muito após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a proposta não toma 
em conta os processos de partilha de informação e de tomada de decisões previstos pelo 
Tratado, com poderes alargados para o Parlamento Europeu em questões comerciais.

O actual regulamento expira dois anos após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Com a 
extensão proposta, esta situação prolongar-se-ia por mais dois anos, até 31 de Dezembro de 
2013, quatro anos após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

Nos termos do actual regulamento, o Parlamento não tem qualquer palavra a dizer sobre os 
critérios de elegibilidade, sobre a lista de países beneficiários, sobre a lista de beneficiários 
SPG+, sobre a implementação efectiva das convenções, sobre a retirada temporária de 
disposições preferenciais, etc.

O relator pensa que o Parlamento não pode aceitar esta situação.
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Na realidade, os deputados ao Parlamento têm o dever de assegurar que os direitos e poderes 
que os representantes eleitos do povo da União Europeia adquiriram com o Tratado de Lisboa 
sejam respeitados.

Nos termos do n.º 2 do artigo 207.º TFUE, o processo de adopção e alteração do regulamento 
SPG é agora o processo legislativo ordinário, o que tem consequências sobre os direitos de 
que o Parlamento deve gozar no controlo democrático do regulamento.

O relator pretende em especial assegurar que os novos poderes do Parlamento ao abrigo do 
artigo 290.º TFUE sobre os actos delegados sejam respeitados. De facto, o relator identifica as 
medidas ao abrigo do regulamento SPG que devem ser consideradas actos delegados: n.º 2 do 
artigo 10.º, n.ºs 7 e 8 do artigo 11.º, n.º 3 do artigo 16.º, n.º 3, 4 e 5 do artigo 19.º e artigo 25.º, 
que dão ao Parlamento um direito de veto e, desta forma, poderes de controlo muito mais 
forte que ao abrigo do processo actualmente aplicado.

O relator considera que a inclusão do artigo 290.º é uma condição para que o Parlamento dê o 
seu acordo ao regulamento alterado.

A fim de estabelecer regras para o exercício, controlo e eventual revogação dos actos 
delegados, há que inserir os artigos 27.º-A, 27.º-B, 27.º-C, 27.º-D e 27.º-E.

Novo regulamento

O relator propõe alterar apenas aqueles elementos do Regulamento (CE) n.º 732/2008 que são 
necessários para respeitar os novos poderes adquiridos pelo Parlamento com o Tratado de 
Lisboa. Neste momento não se propõem quaisquer outras alterações, embora o relator esteja 
convicto de que é necessária uma reformulação geral dos regimes SPG e SPG+.

O relator concorda que a revisão geral do regulamento deve ser feita na proposta de novo 
regulamento que o Parlamento pretende seja apresentada sem demora.

Não obstante, o relator gostaria de sublinhar que a nova proposta de regulamento deveria ter 
os seguintes objectivos de base: 1) produzir um sistema efectivo que dê melhor resposta aos 
interesses dos países beneficiários e aos operadores económicos; 2) desenvolver regras que 
prevejam um processo de reforma mais bem regulado em que a participação dos beneficiários
se encontre garantida; 3) assegurar que o regulamento dê o devido valor à tarefa de controlo 
democrático que o Parlamento é chamado a desempenhar.

Como sublinhado pelo Parlamento Europeu em 2008 no relatório de Helmut Markov, a UE 
deve ter por marca distintiva uma maior transparência e certeza jurídica. A nova proposta 
deve ter por objectivo tornar o SPG um sistema mais claro e mais transparente.

Regras de origem

As regras de origem e os procedimentos administrativos que as acompanham são uma das 
principais razões para a subutilização das preferências comerciais concedidas pelo SPG, 
especialmente por parte dos países menos desenvolvidos. As regras de origem podem obstar a 
que uma preferência que existe no papel tenha um impacto positivo, e o perigo é que 
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constituam uma barreira ao comércio, estabelecendo objectivos comercialmente inatingíveis, 
de forma que a preferência seja subutilizada ou não utilizada.

Devem entrar em vigor novas, e revistas, regras de origem, pelo menos em paralelo com o
novo regime SPG.

A reforma deve permitir a cumulação regional e também incluir a possibilidade de cumulação 
horizontal entre regiões ou de cumulação global para os países que beneficiem de disposições 
especiais ao abrigo do SPG. Na mesma linha, haverá que considerar a introdução de regras 
mais favoráveis sobre os requisitos para a concessão do reconhecimento de origem de um 
produto. Propõe-se que a União Europeia dê voz ao seu desejo de dar prioridade ao SPG no 
contexto dos trabalhos que decorrem no âmbito da OMC sobre a harmonização das regras de 
origem.

Concessão por país

A concessão por país foi objecto de críticas quer dos países beneficiários quer de ONG, bem 
como de investigadores. Temos frequentemente situações em que países pobres com 
economias diversificadas são imediatamente excluídos dos regimes mais vantajosos.

O limite para as importações poderia ser substituído por outros critérios, mais lineares e, 
especialmente, mais directamente relacionados com o nível de desenvolvimento (o coeficiente 
Gini é um bom exemplo de tais critérios). Os países que mais poderiam beneficiar das 
preferências pautais são muitas vezes aqueles que não passam o teste de vulnerabilidade 
necessário para serem elegíveis para o SPG+.

Além disso, e a fim de evitar a erosão das preferências, as opções para a transferência de 
produtos actualmente classificados como “sensíveis” para a categoria “não sensível” devem 
ser avaliadas para o próximo regulamento.

Assistência técnica

O relator pensa que é necessário aumentar o impacto do presente sistema e melhorar a taxa de 
utilização do SPG através da prestação de assistência técnica especialmente concebida para 
construir a capacidade institucional e regulamentar necessária para que os países mais 
necessitados obtenham as máximas vantagens dos benefícios do comércio internacional e do 
SPG.

Deve também ser prestada assistência, por exemplo sob a forma de programas de geminação, 
para ajudar os beneficiários SPG+ na implementação efectiva das convenções internacionais 
que este incentivo requer e das suas obrigações.

A Comissão deve procurar activamente verificar que esses compromissos sejam cumpridos. 
Deverá abrir automaticamente um inquérito em qualquer caso em que o comité da OIT sobre 
a aplicação das normas dedique um “parágrafo especial” a um país beneficiário que não 
cumpra normas fundamentais de direito do trabalho. Os inquéritos deverão sempre incluir a 
cooperação com o Parlamento Europeu e com representantes da sociedade civil, incluindo os 
parceiros sociais, do país respectivo.
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