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Alteração  13
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O número de comités constituídos é 
estabelecido em função dos domínios que 
requeiram regulamentação mediante o 
procedimento previsto no presente 
regulamento.

Or. ro

Justificação

É importante precisar que deve existir uma ligação entre os domínios regulamentados e o 
número de comités.

Alteração 14
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento não afecta as 
competências da Comissão, tal como 
estabelecidas no Tratado, no que se refere à 
aplicação das regras da concorrência,

(15) O presente regulamento não afecta as 
competências da Comissão, tal como 
estabelecidas no Tratado, nem os 
procedimentos específicos criados para 
efeitos de implementação da política 
comercial comum que actualmente não se 
baseiam na Decisão 1999/468/CE, no que 
se refere à aplicação das regras da 
concorrência. As disposições relativas a 
estes aspectos da política comercial
comum devem ser definidas caso a caso 
pelo Conselho e pelo Parlamento, com 
base numa proposta legislativa da 
Comissão, tendo em vista fixar os 
procedimentos decisórios adequados,
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Or. en

Justificação

Os procedimentos criados para efeitos de implementação da política comercial comum que 
actualmente não são abrangidos pelo disposto na Decisão 1999/468/CE devem assim 
permanecer, até que o Conselho e o Parlamento Europeu debatam, caso a caso, os 
procedimentos adequados no âmbito do próximo diploma "omnibus" relativo ao comércio, 
que deverá ser adoptado pela Comissão. Do mesmo modo, a alteração dos actos de base deve 
ser deixada ao critério do co-legislador.

Alteração 15
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. O parecer emitido no âmbito do 
procedimento de exame é um parecer 
favorável. O parecer emitido no âmbito do 
procedimento de consulta é um parecer 
consultivo.

Or. ro

Justificação

É útil, do ponto de vista das técnicas legislativas, que a especificação sobre o tipo de parecer 
emitido nos dois procedimentos (de exame - favorável e de consulta -consultivo) seja explícita 
e não resulte apenas implicitamente de numerosos artigos.

Alteração 16
Zbigniew Ziobro

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Medidas de execução de alcance geral;
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b) Outras medidas de execução 
relacionadas com:
i) a política agrícola comum e a política 
comum da pesca;
ii) o ambiente, a segurança ou a 
protecção da saúde ou a segurança das 
pessoas, animais ou plantas;
iii) a política comercial comum.

Or. pl

Alteração 17
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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

Alteração 18
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) – subalínea (iii-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração 

(iii-A) tributação

Or. en

Alteração 19
Zbigniew Ziobro

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Relativamente a todas as outras 
medidas de execução e às medidas de 

Suprimido



PE442.936v01-00 6/12 AM\819315PT.doc

PT

execução referidas no n.º 2, quando se 
considere adequado, é aplicado o 
procedimento consultivo.

Or. pl

Alteração 20
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 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.

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

Or. en

Alteração 21
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração 

 No prazo estabelecido em conformidade 
com o parágrafo anterior, qualquer 
membro do Comité pode solicitar que o 
procedimento escrito seja encerrado e que 
o exame do projecto de medidas seja feito 
numa reunião do comité. O presidente 
pode decidir manter o procedimento 
escrito ou encerrá-lo sem resultado; nesse 
caso, é convocada uma reunião do comité o 
mais rapidamente possível.

 No prazo estabelecido em conformidade 
com o parágrafo anterior, qualquer 
membro do Comité pode solicitar que o 
procedimento escrito seja encerrado e que 
o exame do projecto de medidas seja feito 
numa reunião do comité; nesse caso, é 
convocada uma reunião do comité o mais 
rapidamente possível.

Or. en
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Alteração 22
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6 

Texto da Comissão Alteração

6. O parecer do comité é exarado em acta. 
Cada Estado-Membro tem o direito de 
solicitar que a sua posição conste da acta.

6. O parecer do comité é exarado em acta. 
Cada Estado-Membro tem o direito de 
solicitar, por intermédio do seu 
representante no comité, que a sua 
posição, expressa pelo referido 
representante, conste da acta.

Or. ro

Justificação

No âmbito dos comités, os representantes dos Estados adoptam a decisão que expressa a 
posição do Estado que representam, dado que são as únicas pessoas com poderes para 
transmitir a posição desse Estado.

Alteração 23
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração 

1. O Comité emite o seu parecer por 
maioria qualificada, tal como previsto no 
artigo 16.°, n.os 4 e 5, do Tratado da União 
Europeia.

1. O Comité emite o seu parecer por 
maioria qualificada, tal como previsto no 
artigo 16.°, n.os 4 e 5, do Tratado da União 
Europeia; não obstante, em casos  
excepcionais, o parecer do comité pode 
ser emitido por  maioria simples, em 
conformidade com o previsto no n.º 1 do 
artigo 238 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en
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Alteração 24
Paolo De Castro

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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 pode adoptar o projecto de 
medidas. O presidente pode apresentar ao 
comité o projecto de medidas para nova 
deliberação ou apresentar ao comité uma 
versão alterada do projecto de medidas.
Em derrogação ao disposto no primeiro 
parágrafo, se não for emitido parecer no 
domínio da política agrícola comum, 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. en

Alteração 25
Zbigniew Ziobro

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 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 pode adoptar o projecto de 
medidas.

Or. pl
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Alteração 26
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração 

5. 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.

Suprimido

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.

Or. en

Alteração 27
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração 

5-A. No caso de medidas em matéria de 
tributação, a Comissão não pode adoptar 
o projecto de medidas, a menos que uma 
maioria qualificada seja favorável a essas 
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medidas.

Or. en

Alteração 28
Zbigniew Ziobro

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas no n.º 2 permanecem 
em vigor até serem revogadas ou 
substituídas por outro acto de execução.

As medidas referidas no n.º 2 permanecem 
em vigor até serem revogadas ou 
substituídas por outro acto de execução, 
mas por um prazo máximo de seis meses.

Or. pl

Alteração 29
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) O projecto de medidas sobre o qual os 
comités são chamados a emitir um parecer;

(c) O projecto de medidas sobre o qual os 
comités são chamados a emitir um parecer, 
bem como o tipo de parecer (consultivo ou 
favorável);

Or. ro

Justificação

Dado que existem dois tipos de parecer, é útil precisar igualmente o tipo de parecer para 
cada caso.
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Alteração 30
Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso um Estado-Membro comunique 
à Comissão que considera que um 
determinado projecto de medida excede as 
competências executivas previstas no acto 
de base, a Comissão deve analisar o 
projecto de medida em causa e informar o 
Parlamento Europeu e o Conselho do 
seguimento que decida dar e das razões 
que justificam essa decisão.

Or. it

Alteração 31
Eva Lichtenberger

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

Texto da Comissão Alteração 

2-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem, em qualquer momento, comunicar 
à Comissão que consideram que um 
determinado projecto de acto de execução 
excede as competências executivas 
previstas no acto de base ou não é 
compatível com a finalidade ou o teor 
deste último ou não respeita os princípios 
da subsidiariedade ou da 
proporcionalidade.  Nesses casos, a 
Comissão deve analisar o projecto de 
medida em causa tendo na melhor conta 
os pareceres do Parlamento Europeu e do 
Conselho e informar estas instituições do 
seguimento que decida dar e das razões 
que justificam essa decisão. O Parlamento 
Europeu e o Conselho podem voltar a 
intervir.



PE442.936v01-00 12/12 AM\819315PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Um direito de controlo, anteriormente previsto no artigo 8.º da Decisão relativa à 
comitologia, é necessário para, sendo o caso, permitir ao co-legislador indicar 
tempestivamente à Comissão que considera que um determinado projecto de acto de 
execução excede as competências de execução previstas no acto de base. Não obstante, tal 
não deve limitar-se apenas ao exceder de competências, devendo igualmente permitir ao co-
legislador desencadear uma análise, caso considere que o projecto de acto de execução não é 
compatível com a finalidade ou o teor do acto de base ou não respeita os princípios da 
subsidiariedade ou da proporcionalidade..

Alteração 32
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração 

2-B. O Regulamento (CE) n.º 1049/2001 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 
30 de Maio de 2001 relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão1 é 
aplicável aos procedimentos de comité, 
conferindo, assim, a todas as pessoas 
singulares ou colectivas da União que 
residam ou tenham a sua sede social num 
Estado-Membro o direito de acesso à 
informação a que se referem as alíneas a) 
a g) do n.º 1.
1 JO L 145 de 31.05.2001, p. 43

Or. en

Justificação

Na sequência do artigo 15.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, as 
informações sobre os procedimentos de comité devem ser postas à disposição de todas as 
pessoas singulares ou colectivas da União que residam ou tenham a sua sede social num 
Estado-Membro, o que é consentâneo com o considerando 13 do Regulamento. 


