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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de concertação
*** 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 projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 774/94 do Conselho relativo à abertura e modo de gestão de 
determinados contingentes pautais comunitários de carne de bovino de alta qualidade, 
carne de suíno, carne de aves de capoeira, trigo e mistura de trigo com centeio, sêmeas, 
farelos e outros resíduos
(COM(2011)0906  – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0906),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 207.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0524/2011),

– 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 (A7-0000/2012),

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. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de completar ou alterar certos 
elementos não essenciais do Regulamento 
(CE) n.º 774/94, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que respeita à introdução de 

A fim de completar ou alterar certos 
elementos não essenciais do Regulamento 
(CE) n.  774/94, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que respeita à introdução de 
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adaptações nesse regulamento, caso os 
volumes e outras condições relativas ao 
regime de contingentes sejam adaptados, 
nomeadamente por decisão de aprovação
de um acordo com um ou mais países 
terceiros. É particularmente importante que 
a Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
designadamente a nível de peritos. A 
Comissão, na preparação e elaboração de 
atos delegados, deve assegurar que os 
documentos pertinentes sejam transmitidos 
simultânea, atempada e adequadamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

adaptações nesse regulamento, caso os 
volumes e outras condições relativas ao 
regime de contingentes sejam adaptados, 
nomeadamente por decisão do Conselho de 
celebração de um acordo com um ou mais 
países terceiros. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os seus 
trabalhos preparatórios, designadamente a 
nível de peritos. A Comissão, na 
preparação e elaboração de atos delegados, 
deve assegurar que os documentos 
pertinentes sejam transmitidos simultânea, 
atempada e adequadamente ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. A Comissão deve 
facultar todas as informações e toda a 
documentação sobre as suas reuniões com 
os peritos nacionais, no âmbito dos seus 
trabalhos de preparação e aplicação dos 
atos delegados. Neste contexto, a 
Comissão deve assegurar que o 
Parlamento Europeu seja devidamente 
associado, tirando partido das práticas de 
excelência da anterior experiência 
noutras áreas de intervenção, a fim de 
criar as melhores condições possíveis para 
o futuro controlo dos atos delegados por 
parte do Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo [323.º, n.º 2,] do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx/yyyy] do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
[Regulamento «OCM única» ajustado]*.

Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento de exame a que se 
refere o artigo 7.º- A, n.º 2.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 7 - A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 7.º- A 
Procedimento de comité
1. A Comissão será assistida pelo Comité 
de Gestão para a Organização Comum 
dos Mercados Agrícolas, criado pelo 
artigo [xx] do Regulamento (UE) 
N.º [xxxx/yyyy] do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de ..... de 2012  ..........
[Regulamento «OCM única» ajustado]*. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011**.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.
3. Se for necessário obter o parecer do 
comité por procedimento escrito, tal 
procedimento será encerrado sem 
resultados se, dentro do prazo fixado para 
a formulação do parecer do comité, o seu 
presidente assim o decidir ou a maioria 
dos membros do comité assim o requerer.
____________
*JO L … de …, p. ….  
**JO L 55 de 28.2.2011, p. 13»

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 8-A - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 2. A delegação de poderes referida no 
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artigo 8.º é conferida à Comissão por um
período indeterminado, a partir de [inserir 
a data da entrada em vigor do presente 
regulamento de alteração].

artigo 8.º é conferida à Comissão por um
período de cinco anos, a contar de ….*. A 
Comissão elabora um relatório relativo à 
delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do termo do referido prazo de 
cinco anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem, 
o mais tardar, três meses antes do final de 
cada período.
__________
* JO: Inserir a data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 8-A - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 8.° só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por dois meses.

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 8.° só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por quatro meses.

Or. en

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente proposta da Comissão pretende ajustar o Regulamento (CE) n.º 774/94 do 
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Conselho, relativo à abertura e modo de gestão de determinados contingentes pautais 
comunitários de alguns produtos de carne e cereais, aos artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

O Regulamento (CE) n.º 774/94 confere à Comissão (CE) competências para adotar as 
medidas de execução necessárias e alterar esse regulamento, caso os volumes e outras 
condições relativas ao regime de contingentes sejam ajustados, nomeadamente por decisões 
de celebração de acordos com países terceiros.

Esses poderes devem ser ajustados ao regime pós-Lisboa de atos delegados e atos de 
execução, através da atribuição de competências de execução relevantes à CE, que devem ser 
exercidas em conformidade com as disposições do Regulamento (UE) n.º182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Dado que uma parte substancial da legislação em matéria de política comercial é ajustada aos 
artigos 290.º e 291.º do TFUE, mercê dos regulamentos denominados «Trade Omnibus», o 
relator propõe alterações que refletem as modificações avançadas nos dois atos.

Tal implica um verdadeiro envolvimento do Parlamento Europeu na preparação e execução de 
atos delegados, a limitação da delegação de poderes a períodos de cinco anos tacitamente 
prorrogáveis, o prolongamento do período para uma possível objeção a projetos de atos 
delegados de dois para quatro meses e a modificação da execução do procedimento escrito.

O relator exorta à eliminação de referências relativas ao procedimento de comité relativo ao 
Regulamento «OCM única» ajustado e à introdução dessas disposições diretamente no 
presente regulamento modificativo. Tal permitirá refletir as modificações à aplicação do 
procedimento escrito, estabelecido nos chamados «Trade Omnibuses». Além disso, permitirá 
garantir que o direito de controlo dos atos de execução necessários à gestão do regime de 
contingentes referidos no presente regulamento continue a enquadrar-se nas competências da 
Comissão do Comércio Internacional.


