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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A revisão do regulamento tem por objetivo reforçar o papel da UE como principal 
interveniente responsável a nível mundial na luta contra a pena de morte e a erradicação da 
tortura.
O projeto de parecer visa reforçar as disposições sobre os serviços auxiliares relacionados 
com a transferência de artigos e sobre o trânsito, a assistência técnica e a comercialização. Em 
conformidade com a posição do Parlamento expressa em várias ocasiões, pretende-se 
introduzir uma cláusula de utilização final específica, de modo a que os Estados-Membros 
possam proibir ou suspender a transferência de artigos relacionados com a segurança não 
enumerados nos anexos II e III que claramente não tenham qualquer outro fim prático que não 
seja aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outros maus tratos, ou se existirem motivos 
razoáveis para crer que a transferência de tais artigos possa conduzir ou ajudar a aplicar a 
pena de morte ou a infligir tortura ou outros maus tratos.
Além disso, o presente projeto de parecer propõe a criação de um grupo de coordenação dos 
equipamentos, a introdução de um mecanismo de verificação periódica e a partilha mais 
sistemática de informação, a fim de reforçar a supervisão e a aplicação eficaz do regulamento.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 2 – alínea f)

Texto em vigor Alteração

(a-A) A alínea f) passa a ter a seguinte 
redação:

f) «Assistência técnica», qualquer apoio 
técnico relacionado com a reparação, o 
desenvolvimento, o fabrico, a realização de 
ensaios, a manutenção, a montagem ou 
qualquer outro serviço técnico, que pode 
assumir formas como instrução, assessoria, 
formação, transmissão de conhecimentos 
práticos ou de capacidades ou serviços de 
consultoria. A assistência técnica abrange 
formas de assistência oral e de assistência 
prestada por via eletrónica;

f) «Assistência técnica», qualquer apoio 
técnico relacionado com a reparação, o 
desenvolvimento, o fabrico, a realização de 
ensaios, a manutenção, a montagem, a 
utilização ou qualquer outro serviço 
técnico, que pode assumir formas como 
instrução, assessoria, formação, 
transmissão de conhecimentos práticos ou 
de capacidades ou serviços de consultoria. 
A assistência técnica abrange formas de 
assistência oral e de assistência prestada 
por via eletrónica;
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Or. en

Justificação

A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 2.°, alínea 
f), que não foi referida na proposta da Comissão. A alteração pretende aditar a palavra 
«utilização» para esclarecer a definição de assistência técnica.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 2 – alínea k) – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos de aplicação do presente 
regulamento, esta definição não abrange a 
prestação exclusiva de serviços auxiliares. 
Os serviços auxiliares abrangem o 
transporte, os serviços financeiros, o 
seguro ou resseguro e a publicidade ou 
promoção em geral;

Para efeitos de aplicação do presente 
regulamento, esta definição abrange a 
prestação de serviços auxiliares. Os 
serviços auxiliares abrangem o transporte, 
os serviços financeiros, o seguro ou 
resseguro e a publicidade ou promoção em 
geral;

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 2 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Corretor», qualquer pessoa singular ou 
coletiva ou parceria residente ou 
estabelecida num Estado-Membro da 
União e que preste serviços definidos na 
alínea k), da União para o território de um 
país terceiro;

l) «Corretor», qualquer pessoa singular ou 
coletiva ou parceria residente ou 
estabelecida num Estado-Membro ou um 
nacional de um Estado-Membro e que 
preste serviços definidos na alínea k);

Or. en
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Justificação

Justificação a ser inserida aqui.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) «Prestador de assistência técnica» 
qualquer pessoa singular ou coletiva ou 
parceria residente ou estabelecida num 
Estado-Membro da União, que preste 
assistência técnica definida na alínea f), da 
União para o território de um país 
terceiro;

m) «Prestador de assistência técnica» 
qualquer pessoa singular ou coletiva ou 
parceria residente ou estabelecida num 
Estado-Membro da União, que preste 
assistência técnica definida na alínea f);

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 4 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(2-A) O artigo 4.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

«1. São proibidas todas as importações de 
mercadorias enumeradas no anexo II, 
independentemente da sua origem.

«1. São proibidas todas as importações de 
mercadorias enumeradas no anexo II, 
independentemente da sua origem.

É proibida, independentemente de ser 
efetuada com contrapartida pecuniária, a 
aceitação, por uma pessoa, entidade ou 
organismo no território aduaneiro da 
Comunidade, de assistência técnica 
relacionada com as mercadorias 
enumeradas no anexo II prestada por um 

É proibida, independentemente de ser 
efetuada com contrapartida pecuniária, a 
aceitação, por uma pessoa, entidade ou 
organismo no território aduaneiro da 
Comunidade, de assistência técnica 
relacionada com as mercadorias 
enumeradas no anexo II prestada por um 
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país terceiro.» país terceiro.

É proibido o trânsito pelo território 
aduaneiro da União das mercadorias 
enumeradas no anexo II.»

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) É inserido o seguinte artigo:

«Artigo 4.º-A

Proibição de promoção e de 
comercialização

É expressamente proibida a promoção e a 
comercialização na União dos produtos 
enumerados no anexo II por parte de 
empresas e indivíduos registados, ou não, 
na União, para fins de transferência. 
Essas atividades de promoção e de 
comercialização incluem as realizadas 
recorrendo a fontes intangíveis, 
nomeadamente a Internet. São 
igualmente proibidos outros serviços 
auxiliares, incluindo o transporte, os 
serviços financeiros, o seguro e o 
resseguro.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 5 – n.º 1 – primeiro parágrafo
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Texto da Comissão Alteração

Todas as importações de mercadorias 
enumeradas no anexo III ficam sujeitas a 
autorização, independentemente da sua 
origem. Não ficam, contudo, sujeitas a 
autorização as mercadorias que apenas 
transitem pelo território aduaneiro da 
União, ou seja, aquelas a que não tenha 
sido atribuído um tratamento ou destino 
aduaneiro distintos do regime de trânsito 
externo previsto no artigo 91.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, incluindo a armazenagem de 
mercadorias não UE numa zona franca 
de controlo de tipo I ou num entreposto 
franco.

Todas as importações de mercadorias 
enumeradas no anexo III ficam sujeitas a 
autorização, independentemente da sua 
origem. É necessária uma autorização de 
trânsito para todas as mercadorias 
enumeradas no anexo III que apenas 
transitem pelo território aduaneiro da 
União.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 7-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É proibido a qualquer prestador de 
assistência técnica prestar a qualquer 
pessoa, entidade ou organismo de um país 
terceiro assistência técnica relacionada 
com as mercadorias enumeradas no 
anexo III, independentemente da origem 
das mesmas, se tiver conhecimento ou 
motivos para suspeitar de que qualquer 
parte de uma remessa dessas mercadorias 
se destina ou pode destinar-se a ser 
utilizada para infligir tortura ou outras 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, num país que não pertença ao 
território aduaneiro da União.

2. É proibido a qualquer prestador de 
assistência técnica prestar a qualquer 
pessoa, entidade ou organismo de um país 
terceiro assistência técnica relacionada 
com as mercadorias enumeradas no 
anexo III, independentemente da origem 
das mesmas, se tiver conhecimento ou 
motivos para suspeitar de que qualquer 
parte de uma remessa dessas mercadorias 
se destina ou pode destinar-se a ser 
utilizada para infligir tortura ou outras 
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, num país que não pertença ao 
território aduaneiro da União. É 
igualmente proibido a qualquer prestador 
de assistência técnica dar instruções, 
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conselhos ou formação, ou transmitir 
competências ou conhecimentos práticos, 
que possam ajudar a aplicar a pena de 
morte ou a infligir tortura ou outros maus 
tratos.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 6-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 7.º-A-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A seguir ao artigo 7.º-A, é inserido o 
seguinte artigo:

«Artigo 7.º-A-A

Cláusula de utilização final específica

1. Os Estados-Membros devem proibir ou 
suspender a transferência de artigos 
relacionados com a segurança não 
enumerados nos anexos II e III que 
claramente não têm qualquer outro fim 
prático que não aplicar a pena de morte 
ou infligir tortura ou outros maus tratos, 
ou se existirem motivos razoáveis para 
crer que a transferência de tais artigos 
possa conduzir ou ajudar a aplicar a pena 
de morte ou a infligir tortura ou outros 
maus tratos.

2. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão de quaisquer medidas adotadas 
nos termos do n.º 1 imediatamente após a 
respetiva adoção, indicando os motivos 
exatos para tais medidas.

3. Os Estados-Membros devem 
igualmente notificar de imediato a 
Comissão de qualquer alteração 
introduzida nas medidas adotadas nos 
termos do n.º 1.
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4. A Comissão publica as medidas que lhe 
foram notificadas nos termos dos n.os 2 e 
3 na série C do Jornal Oficial da União 
Europeia.

5. A Comissão deve estabelecer se esses 
artigos devem ser inseridos no anexo 
relevante.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 7
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 7-B – n.º 1 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

1. Todas as exportações de mercadorias 
enumeradas no anexo III-A ficam sujeitas a 
autorização, independentemente da sua 
origem. Não ficam, contudo, sujeitas a 
autorização as mercadorias que apenas 
transitem pelo território aduaneiro da 
União, ou seja, aquelas a que não tenha 
sido atribuído um tratamento ou destino 
aduaneiro distintos do regime de trânsito 
externo previsto no artigo 91.º do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, incluindo a armazenagem de 
mercadorias não UE numa zona franca 
de controlo de tipo I ou num entreposto 
franco.

1. Todas as exportações de mercadorias 
enumeradas no anexo III-A ficam sujeitas a 
autorização, independentemente da sua 
origem. É necessária uma autorização de 
trânsito para todas as mercadorias 
enumeradas no anexo III-A que apenas 
transitem pelo território aduaneiro da 
União.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 7
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 7-D – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. É proibido a qualquer prestador de 
assistência técnica prestar a qualquer 
pessoa, entidade ou organismo de um país 
terceiro assistência técnica relacionada 
com as mercadorias enumeradas no 
anexo III-A, independentemente da origem 
das mesmas, se tiver conhecimento ou 
motivos para suspeitar de que uma parte ou 
a totalidade dessas mercadorias se destina 
ou pode destinar-se a ser utilizada para 
aplicar a pena de morte num país que não 
pertença ao território aduaneiro da União.»

2. É proibido a qualquer prestador de 
assistência técnica prestar a qualquer 
pessoa, entidade ou organismo de um país 
terceiro assistência técnica relacionada 
com as mercadorias enumeradas no 
anexo III-A, independentemente da origem 
das mesmas, se tiver conhecimento ou 
motivos para suspeitar de que uma parte ou 
a totalidade dessas mercadorias se destina 
ou pode destinar-se a ser utilizada para 
aplicar a pena de morte num país que não 
pertença ao território aduaneiro da União.
É igualmente proibido a qualquer 
prestador de assistência técnica dar 
instruções, conselhos ou formação ou 
transmitir competências ou 
conhecimentos práticos que possam 
ajudar a aplicar a pena de morte.»

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 8
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Em derrogação do disposto no n.º 5, nos 
casos em que os medicamentos se destinam 
a ser exportados pelo fabricante para um 
distribuidor, o fabricante deve fornecer 
informações sobre as disposições adotadas 
e as medidas tomadas para evitar que esses 
produtos sejam utilizados para aplicar a 
pena de morte no país de destino e, se 
disponíveis, informações sobre a utilização 
final e os utilizadores finais das 
mercadorias.

6. Em derrogação do disposto no n.º 5, nos 
casos em que os medicamentos se destinam 
a ser exportados pelo fabricante para um 
distribuidor, o fabricante deve fornecer 
informações sobre as disposições adotadas 
e as medidas tomadas para evitar que esses 
produtos sejam utilizados para aplicar a 
pena de morte no país de destino e, se 
disponíveis, informações sobre a utilização 
final e os utilizadores finais das 
mercadorias. Essas informações devem ser 
prestadas, mediante pedido, ao 
competente organismo de vigilância 
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independente, como, por exemplo, um 
mecanismo nacional de prevenção criado 
ao abrigo do Protocolo Facultativo à 
Convenção das Nações Unidas contra a 
Tortura e outras Penas ou Tratamentos 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, ou 
uma instituição nacional de defesa dos 
direitos humanos de um Estado-Membro.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 12-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 13 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

(12-A) No artigo 13.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. Sem prejuízo do artigo 11.º, a 
Comissão e os Estados-Membros trocam, 
a pedido, informações sobre as medidas 
adotadas ao abrigo do presente 
regulamento e prestam-se todas as 
informações relevantes de que disponham e 
que digam respeito ao presente 
regulamento, especialmente informações 
sobre autorizações concedidas e 
recusadas.»

«1. Sem prejuízo do artigo 11.º, cada 
Estado-Membro deve informar a 
Comissão sobre as medidas adotadas ao 
abrigo do presente regulamento e prestar
todas as informações relevantes de que 
disponham e que digam respeito ao 
presente regulamento, especialmente 
informações sobre autorizações concedidas 
e recusadas, ou às medidas adotadas ao 
abrigo da cláusula de utilização final 
específica. A Comissão deve comunicar 
essas informações aos outros 
Estados-Membros.»

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 13.°, n.º 1, 
que não foi referida na proposta da Comissão.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 12-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) No artigo 13.º, é inserido o 
seguinte número:

«3.-A A Comissão deve disponibilizar ao 
público o seu relatório anual, compilando 
os relatórios anuais de atividades 
tornados públicos pelos Estados-Membros 
em conformidade com o n.º 3.»

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 14
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

(14) O artigo 15.º é suprimido. (14) O artigo 15.º passa a ter a seguinte 
redação:

Grupo de coordenação dos equipamentos

1. É criado um grupo de coordenação dos 
equipamentos, presidido por um 
representante da Comissão. Cada 
Estado-Membro nomeará um 
representante para o grupo de 
coordenação dos equipamentos.

O grupo de coordenação dos 
equipamentos examina todas as questões 
relativas à aplicação do presente 
regulamento suscitadas pelo seu 
presidente ou pelos representantes dos 
Estados-Membros.

2. O presidente do grupo de coordenação 
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dos equipamentos consulta, sempre que o 
considere necessário, exportadores, 
corretores e outras partes interessadas 
abrangidas pelo presente regulamento, 
incluindo representantes da sociedade 
civil.

3. O grupo de coordenação dos 
equipamentos pode receber informações e 
propostas de organizações da sociedade 
civil com conhecimentos especializados 
relevantes sobre a eficácia do 
regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 15.º, que 
foi suprimida na proposta da Comissão.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 15-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Artigo 16

Texto em vigor Alteração

(15-A) O artigo 16.º passa a ter a seguinte 
redação:

Artigo 16.º Artigo 16.º

Aplicação Verificação da aplicação

O Comité referido no artigo 15.º 
examinará qualquer questão relativa à 
aplicação do presente Regulamento que 
seja suscitada pelo seu presidente quer 
por iniciativa própria, quer a pedido de 
um representante de um Estado-Membro.

1. De três em três anos, a Comissão 
verifica a aplicação do presente 
regulamento e apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a sua aplicação, que pode incluir 
propostas de alteração. Os Estados-
Membros transmitem à Comissão todas as 
informações pertinentes para a 
elaboração desse relatório.

2. O relatório inclui uma visão geral das 
atividades, análises e consultas do grupo 
de coordenação dos equipamentos, que 
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estão sujeitas ao disposto no artigo 4.º do 
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 Comissão.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o artigo 16.º, que 
não foi referida na proposta da Comissão.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 15-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Anexo II – ponto 2.2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) É inserido o ponto 2.2 no anexo II: 

2.2 Bastões elétricos de contacto direto, 
pistolas de atordoamento e escudos de 
atordoamento

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 15-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Anexo III – ponto 1.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-C) É inserido o seguinte ponto no 
anexo III: 

1.3-A - capuzes de prisioneiros para 
efeitos de aplicação da lei 

- alicates de controlo de prisioneiros 
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- cadeiras, tábuas e camas equipadas com 
correias

- dispositivos acústicos para efeitos de 
controlo de multidões e antimotim

- armas de ondas milimétricas

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 15-D (novo)
Regulamento (CE) n.º 1236/2005
Anexo III – ponto 2

Texto em vigor Alteração

(15-D) No anexo III, o ponto 2 passa a ter 
a seguinte redação:

2. Dispositivos portáteis concebidos para 
efeitos antimotim ou de autodefesa:

2. Dispositivos portáteis concebidos para 
efeitos antimotim ou de autodefesa:

2.1 Dispositivos portáteis destinados à 
administração de descargas elétricas, 
incluindo bastões e escudos elétricos, 
pistolas de atordoamento e pistolas de 
dardos elétricos cuja tensão em vazio seja 
superior a 10 000 V

2.1 Dispositivos portáteis destinados à 
administração de descargas elétricas, 
incluindo, entre outros, pistolas de dardos 
elétricos cuja tensão em vazio seja superior 
a 10 000 V

2.2 Este ponto não se aplica aos cintos de 
descarga elétrica e outros dispositivos 
descritos nos pontos 2.1 e 2.2 do anexo II

2.3 Este ponto não se aplica aos 
dispositivos individuais de descarga 
elétrica quando são utilizados para efeitos 
de proteção pessoal

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende modificar uma disposição do ato existente, o anexo III, ponto 
2, que não foi referida na proposta da Comissão.


