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Alteração  1 

Proposta de regulamento  
Considerando 3 
 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A Comissão deve dispor de poderes 
para adoptar actos delegados, em 

conformidade com o artigo 290.º do 

Tratado, a fim de completar ou alterar 

certos elementos não essenciais do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007. Devem 
definir-se os elementos relativamente aos 
quais esses poderes podem ser exercidos, 
bem como as condições a que a delegação 
fica sujeita. 

(3) A fim de assegurar o correcto 
funcionamento do regime estabelecido 
pelo Regulamento (CE) n.º 834/2007, o 
poder de adoptar actos em conformidade 

com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia é 
delegado à Comissão quando se trata de 
completar ou alterar certos elementos não 

essenciais desse regulamento. É 
particularmente importante que a 
Comissão efectue as consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos. No contexto 
da preparação e elaboração de actos 
delegados, a Comissão assegura a 
transmissão simultânea, tempestiva e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.  

Justificação 

Esta alteração reflecte o “entendimento comum” relativamente às disposições práticas para a 

utilização de actos delegados (artigo 290.º TFUE) aprovadas formalmente pelo Conselho e 

pelo Parlamento. 



 

 

 PE491.960/ 2 

 PT 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento  
Considerando 4 
 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A fim de garantir uma aplicação 
uniforme do Regulamento (CE) 

n.º 834/2007 em todos os 
Estados-Membros, devem ser conferidos à 

Comissão poderes para adoptar actos de 

execução em conformidade com o artigo 
291.º do Tratado. A Comissão deve, 
nomeadamente, estar habilitada a adoptar 
actos de execução relativos à atribuição de 
números de código ao abrigo do regime de 

controlo, à indicação de origem para os 

produtos e a normas uniformes sobre o 

intercâmbio de informações a enviar pelos 

Estados-Membros, países terceiros, 

autoridades e organismos de controlo ou 

disponibilizados pela Comissão ou à 

publicação dessa informação, bem como ao 

reconhecimento de países terceiros e de 

autoridades e organismos de controlo para 

efeitos de equivalência e conformidade. 

Salvo disposição explícita em contrário, a 
Comissão deve adoptar esses actos de 
execução em conformidade com as 
disposições do [Regulamento (UE) n.º 
XX/XXXX do Parlamento Europeu e do 
Conselho em …]. 

(4) A fim de garantir condições uniformes 
de aplicação do Regulamento (CE) 

n. 834/2007, devem ser conferidos à 

Comissão poderes para adoptar actos de 

execução relativos, em particular, à 
atribuição de números de código ao abrigo 

do regime de controlo, à indicação de 

origem para os produtos e a normas 

uniformes sobre o intercâmbio de 

informações a enviar pelos 

Estados-Membros, países terceiros, 

autoridades e organismos de controlo ou 

disponibilizados pela Comissão ou à 

publicação dessa informação, bem como ao 

reconhecimento de países terceiros e de 

autoridades e organismos de controlo para 

efeitos de equivalência e conformidade. 

Esses poderes devem ser exercidos em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 16 de Fevereiro de 2011 que 
estabelece as regras e princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo por 
parte dos Estados-Membros do exercício 
dos poderes de execução pela Comissão1. 

 No contexto dos trabalhos preparatórios 
dos actos de execução, a Comissão deve 
continuar a recorrer aos grupos 
consultivos, para que as partes 
interessadas e as ONG se possam 
expressar de forma regular e estruturada 

 
_______________________________ 

 1 
JO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 

Justificação 

Esta alteração tem em conta o "Regulamento relativo às competências de execução" 

(Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as 

regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do 
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exercício das competências de execução pela Comissão), publicado em Jornal Oficial (L 55/13) 

em 28 Fevereiro 2011. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento  
Considerando 4-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

  (4-A) Sempre que razões de urgência 
imperativas o exijam, a Comissão adopta 
actos de execução imediatamente 
aplicáveis, em casos devidamente 
justificados que digam respeito à retirada 
do reconhecimento dos organismos e 
autoridades de controlo em casos de 
irregularidades ou infracções ao disposto 
no Regulamento (CE) n.º 834/2007, ou à 
retirada do reconhecimento dos países 
terceiros cujo sistema de produção deixe 
de obedecer a princípios e regras de 
produção equivalentes aos estabelecidos 
nesse regulamento e cujas medidas de 
controlo deixem de ser de eficácia 
equivalente às previstas no mesmo 
regulamento.  

Justificação 

Esta alteração tem em conta o "Regulamento relativo às competências de execução" 

(Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as 

regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do 

exercício das competências de execução pela Comissão), publicado em Jornal Oficial (L55/13) 

em 28 Fevereiro 2011. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento  
Considerando 4-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-B) O exercício de alinhamento ao 
Tratado de Lisboa deve procurar 
materializar o objectivo de simplificação 
de toda a legislação da União produzida 
para o sector, a fim de desonerar os 
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produtores biológicos de uma carga 
burocrática excessiva. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 2 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 9 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A Comissão decide, por meio de actos 
delegados em conformidade com o artigo 

38.º-A, n.º 1, das medidas de execução da 
proibição de utilização de OGM e de 
produtos obtidos a partir de ou mediante 

OGM. 

4. Será conferido à Comissão, para efeitos 
da proibição referida no n.º 1, o poder de 
adoptar actos delegados em conformidade 

com o artigo 38.º-A, n.º 1, no que se refere 
à declaração do vendedor que confirma 
que os produtos fornecidos não foram 
produzidos a partir de ou mediante OGM.   

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 23 – alínea b) 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 32 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se necessário em casos urgentes, a 
Comissão pode tomar esta decisão, agindo 
em conformidade com o disposto no 
segundo parágrafo do artigo 38.º-G. Nesse 
caso, as medidas adoptadas devem ser 
imediatamente comunicadas aos 
Estados-Membros e produzem efeitos 
imediatos. 

Por razões de urgência imperiosas 
devidamente justificadas, a Comissão pode 

adoptar imediatamente actos de execução 
pelo procedimento previsto no artigo 
38.º-G, n.° 3. 
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Alteração  7 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 24 – alínea a) – subalínea ii) 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se necessário em casos urgentes, a 
Comissão pode tomar esta decisão, agindo 
em conformidade com o disposto no 
segundo parágrafo do artigo 38.º-G. Nesse 
caso, as medidas adoptadas devem ser 
imediatamente comunicadas aos 
Estados-Membros e produzem efeitos 
imediatos. 

Por razões de urgência imperiosas 
devidamente justificadas, a Comissão pode 

adoptar imediatamente actos de execução 
pelo procedimento previsto no artigo 
38.º-G, n.° 3.  

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 24 – alínea b) – subalínea ii) 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se necessário em casos urgentes, a 
Comissão pode tomar esta decisão, agindo 
em conformidade com o disposto no 
segundo parágrafo do artigo 38.º-G. Nesse 
caso, as medidas adoptadas devem ser 
imediatamente comunicadas aos 
Estados-Membros e produzem efeitos 
imediatos. 

Por razões de urgência imperiosas 
devidamente justificadas, a Comissão pode 

adoptar imediatamente actos de execução 
pelo procedimento previsto no artigo 
38.º-G, n.° 3.  

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 27 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 38-A – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de melhor tomar em consideração 

as expectativas dos consumidores em 

1. A fim de melhor tomar em consideração 

as expectativas dos consumidores em 
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relação à qualidade dos produtos 

biológicos e garantir a aplicação adequada 

das regras pelas entidades, organismos e 

operadores em causa e o correcto 

funcionamento do mercado interno e do 

comércio, a Comissão adopta, por meio de 

actos delegados, as regras, medidas e 

condições específicas necessárias à 

aplicação do presente regulamento, 

incluindo as definições de termos 

específicos relativas ao seu âmbito de 

aplicação, sob reserva dos objectivos e 

princípios estabelecidos no título II, no que 

respeita: 

relação à qualidade dos produtos 

biológicos e garantir a aplicação adequada 

das regras pelas entidades, organismos e 

operadores em causa e o correcto 

funcionamento do mercado interno e do 

comércio, devem ser conferidos à 
Comissão poderes para adoptar actos 
delegados em conformidade com o artigo 
38.°-D, no que respeita à adopção de 
regras, medidas e condições específicas 

necessárias à aplicação do presente 

regulamento, incluindo as definições de 

termos específicos relativas ao seu âmbito 

de aplicação, sob reserva dos objectivos e 

princípios estabelecidos no título II, no que 

respeita:  

Justificação 

Esta alteração reflecte o “entendimento comum” relativamente às disposições práticas para a 

utilização de actos delegados (artigo 290.º TFUE) que deverão ser aprovadas formalmente 

pelo Conselho e pelo Parlamento. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 27 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 38-B – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão adopta, por meio de actos de 

execução, as disposições necessárias para 

alcançar uma aplicação uniforme do 

presente regulamento na União, em 

especial no que respeita: 

A Comissão adopta, por meio de actos de 

execução, pelo procedimento de exame 
referido no artigo 38.º-G, n.º 2, as 
disposições necessárias para alcançar uma 

aplicação uniforme do presente 

regulamento na União, em especial no que 

respeita: 

Justificação 

Esta alteração tem em conta o "Regulamento relativo às competências de execução" 

(Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras e os princípios 

gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das 

competências de execução pela Comissão), publicado em Jornal Oficial (L 55/13) em 28 

Fevereiro 2011. 
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Alteração  11 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 27 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 38-B – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Sempre que razões de urgência 
imperativas o exijam, a Comissão adopta, 
pelo procedimento referido no artigo 38.º-
G, n.º 3, actos de execução imediatamente 
aplicáveis, que digam respeito à retirada 
do reconhecimento dos organismos e 
autoridades de controlo em casos de 
irregularidades ou infracções ao disposto 
no presente regulamento ou à retirada do 
reconhecimento dos países terceiros cujo 
sistema de produção deixe de obedecer a 
princípios e regras de produção 
equivalentes aos estabelecidos nos Títulos 
II, III e IV e cujas medidas de controlo 
sejam de eficácia equivalente às previstas 
no Título V. 

Justificação 

A presente alteração visa permitir à Comissão retirar com urgência o reconhecimento de 

equivalência a países terceiros, caso se detecte um problema grave relativamente aos produtos 

rotulados como biológicos. A alteração proposta pelo relator requer a falência tantos das 

normas como do sistema de controlo, para que o procedimento possa funcionar. Tal deve ser 

alterado para ou/ou, para possibilitar à Comissão retirar o reconhecimento no âmbito do 

procedimento de urgência, de forma a proteger os consumidores em ambos os casos. 

 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 27 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 38-D 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no presente regulamento é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado. 

1. O poder de adoptar actos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo. 
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2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

2. O poder de adotar os atos delegados a 
que se refere o artigo 9.º, n.º 4, o artigo 
11.º, o artigo 16, n.º 1, as alíneas a) a c) 
do n.º 3 do artigo 16.º, o artigo 21.º, n.º 2, 
o artigo 22.º, n.º 1, o artigo 23.º, n.º 6, o 
artigo 26.º, a alínea b) do n.º 7 do artigo 
27.º, o artigo 32.º, n.º 2, e o artigo 33.º, 
n.ºs 2 e 3, é conferido à Comissão por um 
prazo de cinco anos a partir de...*. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes, o mais tardar, nove 
meses antes do fim do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prolongada por prazos 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 prazo.  

3. O poder de adoptar actos delegados é 
conferido à Comissão sob reserva das 
condições estabelecidas nos artigos 38.-E 
e 38.º-F. 

3. A delegação de poderes pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor. 

 3-A. Assim que adoptar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 3-B. Os atos delegados adotados nos 
termos do presente regulamento só 
entram em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. O referido prazo 
é prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho. 

 _______________ 

*Data de entrada em vigor do presente 
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regulamento. 

Justificação 

Esta alteração reflecte o “entendimento comum” relativamente às disposições práticas para a 

utilização de actos delegados (artigo 290.º TFUE) que deverão ser aprovadas formalmente 

pelo Conselho e pelo Parlamento. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 27 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 38-E 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 38.º-E Suprimido 

Revogação da delegação  

1. A delegação de poderes a que se 
referem os artigos 38.-A e 38.º-D pode ser 
revogada 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 
informa 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, bem como os possíveis motivos 
da mesma. 

 

3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes especificados nessa 
decisão. Entra em vigor imediatamente ou 
numa data posterior especificada na 
mesma. Não afecta a validade dos actos 
delegados já em vigor. É publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia. 
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Alteração  14 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 27 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 38-F 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 38.º-F Suprimido 

Objecções aos actos delegados  

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prolongado por um mês. 

 

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 nele indicada. 

 

O acto delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo do referido prazo 
se o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem ambos informado a Comissão de 
que não tencionam levantar objecções. 

 

3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este último não entra em vigor. 
A instituição que formular objecções deve 
expor os motivos das mesmas. 

 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 27 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 

Artigo 38-G 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se forem adoptados actos de execução nos 1. A Comissão é assistida pelo Comité da 
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termos do presente regulamento, a 

Comissão é assistida pelo Comité da 

produção biológica e é aplicável o 

procedimento previsto no artigo [5] do 

Regulamento (UE) n.º [xxxx/yyyy] (a 

completar após a adopção do regulamento 

relativo aos mecanismos de controlo, 

referido no artigo 291.º, n.º 2, do TFUE, 

actualmente em discussão pelo Parlamento 

Europeu e o Conselho).» 

produção biológica. Esse comité é um 
comité na acepção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de Fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela 
Comissão∗∗∗∗. 

Nos casos urgentes previstos no artigo 
32.º, n.º 2, e no artigo 33.º, n.ºs 2 e 3, do 
presente regulamento, é aplicável o 
procedimento previsto no artigo [6] do 
Regulamento (UE) n.º [xxxx/yyyy].» 

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

  3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 8.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 em 
conjugação com o artigo 5.º do mesmo 
regulamento. 

 ___________________ 

 * JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 

Justificação 

Esta alteração tem em conta o "Regulamento relativo às competências de execução" 

(Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras e os princípios 

gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das 

competências de execução pela Comissão), publicado em Jornal Oficial (L 55/13) em 28 

Fevereiro 2011. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento  
Artigo 1-A (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 1.º-A 

  A Comissão avalia os efeitos das 
alterações feitas pelo presente 
regulamento ao Regulamento (CE) 
n.º 834/2007, em particular no que 
respeita à transparência e ao seu impacto 
sobre a sociedade civil, três anos após ...*. 

 As partes interessadas relevantes e os 
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representantes da sociedade civil devem 
ser incluídos neste processo de avaliação.  

 _________________ 

 *  Data de entrada em vigor do presente 
regulamento. 

 

 

 

 


