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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 projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
disponibilização no mercado da União e à exportação para fora da União de 
determinados produtos de base e produtos derivados associados à desflorestação e à 
degradação florestal e que revoga o Regulamento (UE) n.º 995/2010
(COM(2021)0706 – C9-0430/2021 – 2021/0366(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2021)0706),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 192.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C9-0430/2021),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 23 de fevereiro 
de 20221,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de...2,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do 
Comércio Internacional, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A9-0000/2022),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

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

1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 JO C ... / Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Relativamente à situação das 
florestas na UE, o relatório de 202021 sobre 
o estado das florestas da Europa indica 
que, entre 1990 e 2020, a superfície 
florestal na Europa aumentou 9 %, o 
carbono armazenado na biomassa cresceu 
50 % e o fornecimento de madeira 
aumentou 40 %. No entanto, menos de 5 % 
das zonas florestais europeias são 
consideradas não perturbadas ou naturais, 
de acordo com o relatório de 2020 da 
Agência Europeia do Ambiente sobre o 
estado do ambiente22.

(8) Relativamente à situação das 
florestas na UE, o relatório de 202021 sobre 
o estado das florestas da Europa indica 
que, entre 1990 e 2020, a superfície 
florestal na Europa aumentou 9 %, o 
carbono armazenado na biomassa cresceu 
50 % e o fornecimento de madeira 
aumentou 40 %. No entanto, menos de 5 % 
das zonas florestais europeias são 
consideradas não perturbadas ou naturais, 
de acordo com o relatório de 2020 da 
Agência Europeia do Ambiente sobre o 
estado do ambiente22, e as alterações 
climáticas comportam ameaças que vão 
desde padrões meteorológicos extremos a 
doenças provocadas por insetos.

__________________ __________________
21 Forest Europe – Conferência Ministerial 
para a Proteção das Florestas na Europa, 
State of Europe’s Forests 2020 [não 
traduzido para português] 
(https://foresteurope.org/state-europes-
forests-2020/).

21 Forest Europe – Conferência Ministerial 
para a Proteção das Florestas na Europa, 
State of Europe’s Forests 2020 [não 
traduzido para português] 
(https://foresteurope.org/state-europes-
forests-2020/).

22 Agência Europeia do Ambiente, O 
ambiente na Europa, Estado e perspetivas 
2020 
(https://www.eea.europa.eu/soer/publicatio
ns/soer-2020).

22 Agência Europeia do Ambiente, O 
ambiente na Europa, Estado e perspetivas 
2020 
(https://www.eea.europa.eu/soer/publicatio
ns/soer-2020).

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) A União importou e consumiu um 
terço dos produtos agrícolas 
comercializados a nível mundial 
associados à desflorestação entre 1990 e 
2008. Durante esse período, o consumo da 
União foi responsável por 10 % da 
desflorestação a nível mundial associada à 
produção de bens ou serviços. Apesar de a 
percentagem relativa de consumo da UE 
estar a diminuir, o consumo da UE é um 
causador desproporcionadamente 
significativo da desflorestação. A União 
deve, pois, tomar medidas para minimizar 
a desflorestação e a degradação florestal a 
nível mundial causadas pelo seu consumo 
de determinados produtos de base e 
produtos derivados e, desse modo, procurar 
reduzir o seu contributo para as emissões 
de gases com efeito de estufa e a perda de 
biodiversidade a nível mundial, bem como 
promover padrões de produção e consumo 
sustentáveis na União e a nível mundial. 
Para exercerem o maior impacto possível, 
as políticas da União devem procurar 
influenciar o mercado mundial e não 
apenas as cadeias de abastecimento da 
União. Neste contexto, as parcerias e uma 
cooperação internacional eficiente com os 
países produtores e consumidores assumem 
uma importância fundamental.

(14) A União importou e consumiu um 
terço dos produtos agrícolas 
comercializados a nível mundial 
associados à desflorestação entre 1990 e 
2008. Durante esse período, o consumo da 
União foi responsável por 10 % da 
desflorestação a nível mundial associada à 
produção de bens ou serviços. Apesar de a 
percentagem relativa de consumo da UE 
estar a diminuir, o consumo da UE é um 
causador desproporcionadamente 
significativo da desflorestação. A União 
deve, pois, tomar medidas para minimizar 
a desflorestação e a degradação florestal a 
nível mundial causadas pelo seu consumo 
de determinados produtos de base e 
produtos derivados e, desse modo, procurar 
reduzir o seu contributo para as emissões 
de gases com efeito de estufa e a perda de 
biodiversidade a nível mundial, bem como 
promover padrões de produção e consumo 
sustentáveis na União e a nível mundial. 
Para exercerem o maior impacto possível, 
as políticas da União devem procurar 
influenciar o mercado mundial e não 
apenas as cadeias de abastecimento da 
União. Neste contexto, as parcerias e uma 
cooperação internacional eficiente, 
incluindo acordos de comércio livre 
(ACL), com os países produtores e 
consumidores assumem uma importância 
fundamental.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento deve 
igualmente responder à Declaração dos 

(17) O presente regulamento deve 
igualmente responder à Declaração dos 
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Líderes de Glasgow sobre Florestas e Uso 
do Solo de 202137, que reconhece que o 
cumprimento dos objetivos em matéria de 
uso dos solos, clima, biodiversidade e 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, tanto a nível mundial como 
nacional, exigirá mais ações 
transformadoras nos domínios interligados 
da produção e do consumo sustentáveis, do 
desenvolvimento de infraestruturas, do 
comércio, finanças e investimento e do 
apoio aos pequenos agricultores, aos povos 
indígenas e às comunidades locais. Os 
signatários  salientaram igualmente, 
nessa declaração, que reforçarão os seus 
esforços comuns para promover políticas 
comerciais e de desenvolvimento, tanto a 
nível internacional como nacional, que 
fomentem o desenvolvimento sustentável e 
a produção e o consumo sustentáveis de 
produtos de base, que funcionem em 
benefício mútuo dos países e que não 
contribuam para a desflorestação e a 
degradação dos solos.

Líderes de Glasgow sobre Florestas e Uso 
do Solo de 202137, que reconhece que o 
cumprimento dos objetivos em matéria de 
uso dos solos, clima, biodiversidade e 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, tanto a nível mundial como 
nacional, exigirá mais ações 
transformadoras nos domínios interligados 
da produção e do consumo sustentáveis, do 
desenvolvimento de infraestruturas, do 
comércio, finanças e investimento e do 
apoio aos pequenos agricultores, aos povos 
indígenas e às comunidades locais. Os 
signatários comprometeram-se a travar e 
inverter a perda de floresta e a 
degradação dos solos até 2030e  
salientaram que reforçarão os seus 
esforços comuns para promover políticas 
comerciais e de desenvolvimento, tanto a 
nível internacional como nacional, que 
fomentem o desenvolvimento sustentável e 
a produção e o consumo sustentáveis de 
produtos de base, que funcionem em 
benefício mútuo dos países.

__________________ __________________
37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

37 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-
declaration-on-forests-and-land-use/.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A)  Os ACL podem desempenhar um 
papel fundamental na aplicação da nova 
estratégia de política comercial e na 
concessão de incentivos aos nossos 
parceiros comerciais para unirem forças 
na via de uma economia mais sustentável. 
No entanto, o problema da desflorestação 
nos principais países parceiros em 
matéria comercial tem vindo a dificultar a 
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obtenção de apoio para a conclusão dos 
ACL. O presente regulamento é, por 
conseguinte, fundamental para reanimar 
o trabalho sobre ACL importantes, de 
modo a contribuir não só para a 
prevenção da desflorestação e a proteção 
do clima, mas também para a 
prosperidade mundial e a definição de 
normas à escala internacional.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A Comissão deve continuar a 
trabalhar em parceria com os países 
produtores e, de um modo mais geral, em 
cooperação com organizações e 
organismos internacionais, e deve reforçar 
o seu apoio e incentivos no que diz respeito 
à proteção das florestas e à transição para a 
produção não associada à desflorestação, 
reconhecendo o papel dos povos indígenas, 
melhorando a governação e as questões de 
propriedade fundiária, reforçando a 
fiscalização e promovendo a gestão 
sustentável das florestas, a agricultura 
resiliente às alterações climáticas, a 
intensificação e diversificação sustentáveis, 
a agroecologia e a agrossilvicultura. Ao 
fazer isso, deve reconhecer o papel dos 
povos indígenas na proteção das florestas. 
Com base na experiência e nas lições 
aprendidas no contexto das iniciativas já 
existentes, a União e os Estados-Membros 
devem trabalhar em parceria com os países 
produtores, a pedido destes, na exploração 
das várias funcionalidades das florestas, 
apoiá-los na transição para uma gestão 
sustentável das florestas e fazer face aos 
desafios globais, satisfazendo 
simultaneamente as necessidades locais e 

(21) A Comissão deve continuar a 
trabalhar em parceria com os países 
produtores e, de um modo mais geral, em 
cooperação com organizações e 
organismos internacionais, e deve reforçar 
o seu apoio e incentivos no que diz respeito 
à proteção das florestas e à transição para a 
produção não associada à desflorestação, 
reconhecendo o papel dos povos indígenas, 
melhorando a governação e as questões de 
propriedade fundiária, reforçando a 
fiscalização e promovendo a gestão 
sustentável das florestas, a agricultura 
resiliente às alterações climáticas, a 
intensificação e diversificação sustentáveis, 
a agroecologia e a agrossilvicultura. Ao 
fazer isso, deve reconhecer o papel dos 
povos indígenas na proteção das florestas. 
Com base na experiência e nas lições 
aprendidas no contexto das iniciativas já 
existentes, a União e os Estados-Membros 
devem trabalhar em parceria com os países 
produtores, a pedido destes, na exploração 
das várias funcionalidades das florestas, 
apoiá-los na transição para uma gestão 
sustentável das florestas e fazer face aos 
desafios globais, satisfazendo 
simultaneamente as necessidades locais. A 
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prestando atenção aos desafios 
enfrentados pelos pequenos agricultores, 
em conformidade com a Comunicação «A 
intensificação da ação da UE para 
proteger as florestas a nível mundial». A 
abordagem de parceria deverá ajudar os 
países produtores a proteger e restaurar as 
florestas e a utilizá-las de forma 
sustentável, contribuindo assim para o 
objetivo do presente regulamento de 
reduzir a desflorestação e a degradação 
florestal.

abordagem de parceria deverá ajudar os 
países produtores a proteger e restaurar as 
florestas e a utilizá-las de forma 
sustentável, contribuindo assim para o 
objetivo do presente regulamento de 
reduzir a desflorestação e a degradação 
florestal, em conformidade com a 
Comunicação «A intensificação da ação 
da UE para proteger as florestas a nível 
mundial».

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Dado que a percentagem de 
pequenos agricultores na produção dos 
produtos de base em causa pode atingir 
80 %, é necessário prestar especial 
atenção aos desafios que os pequenos 
agricultores enfrentarão com a aplicação 
do presente regulamento. As novas regras 
devem ter por objetivo minimizar os 
encargos para os pequenos agricultores 
em países terceiros e evitar os obstáculos 
no seu acesso ao mercado e ao comércio 
internacional. Por conseguinte, é 
indispensável que os operadores que 
compram junto dos pequenos agricultores 
prestem apoio financeiro e técnico em 
tempo útil para ajudar os pequenos 
agricultores a respeitar os novos 
requisitos de acesso ao mercado da União. 
Ao mesmo tempo, a criação de um sistema 
de rastreabilidade fiável pode constituir 
um instrumento benéfico para os 
pequenos agricultores, uma vez que 
permite obviar ao não pagamento dos 
prémios de sustentabilidade prometidos, 
viabilizar pagamentos eletrónicos aos 
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produtores através do sistema nacional de 
rastreabilidade, combatendo assim a 
fraude, e dar às autoridades locais a 
possibilidade de recolher informações 
sobre o número de parcelas dos 
produtores e de controlar o número de 
agricultores.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Outra ação importante anunciada na 
comunicação é a criação de um 
observatório da UE da desflorestação, da 
degradação florestal e das alterações do 
coberto florestal mundial, assim como das 
causas associadas (a seguir designado por 
«Observatório da UE»), lançado pela 
Comissão para melhor acompanhar as 
alterações do coberto florestal mundial e as 
causas associadas. Além disso, com base 
nos instrumentos de monitorização já 
existentes, incluindo os produtos 
Copernicus, o Observatório da UE 
facilitará o acesso a informações sobre as 
cadeias de abastecimento às entidades 
públicas, aos consumidores e às empresas, 
disponibilizando dados e informações de 
fácil compreensão que associem a 
desflorestação, a degradação florestal e as 
alterações do coberto florestal mundial à 
procura/comércio de produtos de base e 
produtos derivados na UE. O Observatório 
da UE apoiará, assim, diretamente a 
aplicação do presente regulamento 
apresentando dados científicos sobre a 
desflorestação mundial, a degradação 
florestal e o comércio conexo. O 
Observatório da UE cooperará 
estreitamente com as organizações 
internacionais, os institutos de investigação 

(22) Outra ação importante anunciada na 
comunicação é a criação de um 
observatório da UE da desflorestação, da 
degradação florestal e das alterações do 
coberto florestal mundial, assim como das 
causas associadas (a seguir designado por 
«Observatório da UE»), lançado pela 
Comissão para melhor acompanhar as 
alterações do coberto florestal mundial e as 
causas associadas. Além disso, com base 
nos instrumentos de monitorização já 
existentes, incluindo os produtos 
Copernicus, o Observatório da UE 
facilitará o acesso a informações sobre as 
cadeias de abastecimento às entidades 
públicas, aos consumidores e às empresas, 
disponibilizando dados e informações de 
fácil compreensão que associem a 
desflorestação, a degradação florestal e as 
alterações do coberto florestal mundial à 
procura/comércio de produtos de base e 
produtos derivados na UE. O Observatório 
da UE apoiará, assim, diretamente a 
aplicação do presente regulamento 
apresentando dados científicos sobre a 
desflorestação mundial, a degradação 
florestal e o comércio conexo. A Comissão 
deve igualmente analisar a forma como os 
direitos fundiários podem ser incluídos no 
acompanhamento realizado sob a égide do 
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e os países terceiros pertinentes. Observatório da UE. O Observatório da 
UE cooperará estreitamente com as 
organizações internacionais, os institutos 
de investigação, as organizações não 
governamentais, os operadores e os países 
terceiros pertinentes.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O regulamento deve abranger os 
produtos de base cujo consumo da União 
seja mais relevante em termos de 
contributo para a desflorestação e a 
degradação florestal a nível mundial e para 
os quais uma intervenção política da União 
poderia trazer maiores benefícios por valor 
unitário comercial. No âmbito do estudo de 
apoio à avaliação de impacto, realizou-se 
uma extensa revisão da literatura científica, 
nomeadamente das principais fontes que 
estimam o impacto do consumo da UE na 
desflorestação mundial e que associam essa 
pegada a produtos de base específicos, que 
foi objeto de verificação cruzada através de 
uma ampla consulta das partes 
interessadas. Este processo resultou numa 
primeira lista de oito produtos de base. A 
madeira foi diretamente incluída no âmbito 
de aplicação, uma vez que já era abrangida 
pelo EUTR. A lista de produtos de base foi 
posteriormente reduzida na sequência de 
uma análise de eficiência no âmbito da 
avaliação de impacto. Esta análise da 
eficiência comparou os hectares de 
desflorestação associados ao consumo da 
UE, conforme estimado num artigo 
científico recente44, para cada um dos 
produtos de base, com o seu valor médio 
de importações da UE. De acordo com o 
artigo científico utilizado para a análise da 

(27) O regulamento deve abranger os 
produtos de base cujo consumo da União 
seja mais relevante em termos de 
contributo para a desflorestação e a 
degradação florestal a nível mundial e para 
os quais uma intervenção política da União 
poderia trazer maiores benefícios por valor 
unitário comercial. No âmbito do estudo de 
apoio à avaliação de impacto, realizou-se 
uma extensa revisão da literatura científica, 
nomeadamente das principais fontes que 
estimam o impacto do consumo da UE na 
desflorestação mundial e que associam essa 
pegada ambiental a produtos de base 
específicos, que foi objeto de verificação 
cruzada através de uma ampla consulta das 
partes interessadas. Este processo resultou 
numa primeira lista de oito produtos de 
base. A madeira foi diretamente incluída 
no âmbito de aplicação, uma vez que já era 
abrangida pelo EUTR. A lista de produtos 
de base foi posteriormente reduzida na 
sequência de uma análise de eficiência no 
âmbito da avaliação de impacto. Esta 
análise da eficiência comparou os hectares 
de desflorestação associados ao consumo 
da UE, conforme estimado num artigo 
científico recente44, para cada um dos 
produtos de base, com o seu valor médio 
de importações da UE. De acordo com o 
artigo científico utilizado para a análise da 
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eficiência, seis dos oito produtos de base 
analisados nesse artigo são responsáveis 
pela maior fatia da desflorestação 
impulsionada pela UE: o óleo de palma 
(33,95 %), a soja (32,83 %), a madeira 
(8,62 %), o cacau (7,54 %), o café (7,01 %) 
e a carne de bovino (5,01 %).

eficiência, seis dos oito produtos de base 
analisados nesse artigo são responsáveis 
pela maior fatia da desflorestação 
impulsionada pela UE: o óleo de palma 
(33,95 %), a soja (32,83 %), a madeira 
(8,62 %), o cacau (7,54 %), o café (7,01 %) 
e a carne de bovino (5,01 %).

__________________ __________________
44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

44 Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 
2020.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Importa fixar uma data de 
referência que sirva de base para avaliar se 
as terras em causa foram sujeitas a 
desflorestação ou degradação florestal, o 
que significa que nenhum produto de base 
ou produto derivado abrangido pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento 
poderia entrar no mercado da União ou ser 
exportado se tivesse sido produzido em 
terras sujeitas a desflorestação ou 
degradação florestal após essa data. Esta 
deverá permitir a verificação e o 
acompanhamento adequados e 
corresponder aos compromissos 
internacionais existentes, como os ODS e a 
Declaração de Nova Iorque sobre as 
Florestas, minimizando assim a 
perturbação súbita das cadeias de 
abastecimento e eliminando, 
simultaneamente, qualquer incentivo à 
aceleração das atividades conducentes à 
desflorestação e à degradação florestal na 
perspetiva da entrada em vigor do presente 
regulamento.

(31) Importa fixar uma data de 
referência que sirva de base para avaliar se 
as terras em causa foram sujeitas a 
desflorestação ou degradação florestal, o 
que significa que nenhum produto de base 
ou produto derivado abrangido pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento 
poderia entrar no mercado da União ou ser 
exportado se tivesse sido colhido ou 
produzido em terras sujeitas a 
desflorestação ou degradação florestal após 
essa data. Esta data de referência deverá 
permitir a verificação e o acompanhamento 
adequados em consonância com os 
compromissos internacionais existentes, 
como os ODS e a Declaração de Nova 
Iorque sobre as Florestas, eliminando, 
simultaneamente, qualquer incentivo à 
aceleração das atividades conducentes à 
desflorestação ou à degradação florestal. A 
fim de evitar uma situação em que 
grandes quantidades de produtos e de 
produtos de base em causa deixem de 
poder ser colocadas no mercado da União, 
o que comprometeria as cadeias de 
abastecimento, os bens que tenham sido 
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produzidos podem continuar a ser 
colocados no mercado durante um ano 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Uma vez que os tempos de colheita e as condições de armazenamento não estão 
necessariamente alinhados com a entrada em vigor do presente regulamento, é necessário 
velar por evitar o desperdício alimentar nefasto.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para reforçar o contributo da União 
para travar a desflorestação e a degradação 
florestal e assegurar que não sejam 
colocados no mercado da União produtos 
de base e produtos derivados provenientes 
de cadeias de abastecimento relacionadas 
com a desflorestação e a degradação 
florestal, os produtos de base e produtos 
derivados em causa não devem ser 
colocados nem disponibilizados no 
mercado da União, nem exportados para 
fora do mercado da União, a menos que 
não estejam associados à desflorestação e 
que tenham sido produzidos em 
conformidade com a legislação aplicável 
do país de produção. Para confirmar que é 
este o caso, devem ser sempre 
acompanhados de uma declaração de 
diligência devida.

(32) Para reforçar o contributo da União 
para travar a desflorestação e a degradação 
florestal e assegurar que não sejam 
colocados no mercado da União produtos 
de base e produtos derivados provenientes 
de cadeias de abastecimento relacionadas 
com a desflorestação e a degradação 
florestal, os produtos de base e produtos 
derivados em causa não devem ser 
colocados nem disponibilizados no 
mercado da União, nem exportados para 
fora do mercado da União, a menos que 
não estejam associados à desflorestação e 
que tenham sido produzidos em 
conformidade com a legislação aplicável 
do país de produção. Para confirmar que é 
este o caso, devem ser sempre 
acompanhados de uma declaração de 
diligência devida, e os sistemas de 
diligência devida dos operadores devem 
ser controlados anualmente por um 
auditor externo.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) O presente regulamento aplica-se 
a diferentes produtos de base e produtos 
derivados abrangidos por disposições 
jurídicas preexistentes distintas. A 
responsabilidade e a rastreabilidade em 
matéria de produtos alimentares são 
abrangidas pela legislação alimentar da 
União, ao passo que os produtos de 
madeira são abrangidos pelo 
Regulamento (UE) n.º 995/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 
Quando o presente regulamento for 
adotado, o Regulamento (UE) 
n.º 995/2010 deixará de ser aplicável. A 
aplicação das mesmas normas e 
definições a cadeias de abastecimento 
bastante diferentes está desfasada da 
realidade no terreno e dificultará a 
aplicação do regulamento pelos 
operadores e pelas autoridades nacionais 
de controlo. Se necessário, a Comissão 
deve, por conseguinte, elaborar 
orientações que estabeleçam normas 
específicas aplicáveis aos requisitos de 
diligência devida, aos instrumentos de 
rastreabilidade e às normas em matéria de 
responsabilidade ao longo da cadeia de 
abastecimento dos diferentes produtos de 
base. Essas normas devem também ser 
harmonizadas, tanto quanto possível com 
as normas em matéria de diligência 
devida estabelecidas na [futura diretiva 
relativa à governação sustentável das 
empresas].
_______________
1a Regulamento (UE) n.º 995/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de outubro de 2010, que fixa as 
obrigações dos operadores que colocam 
no mercado madeira e produtos da 
madeira (OJ L 295, 12.11.2010, p. 23).
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Or. en

Justificação

A abordagem universal adotada pela Comissão na sua proposta impedirá uma aplicação 
harmoniosa do presente regulamento.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Com base numa abordagem 
sistémica, os operadores devem tomar as 
medidas adequadas para se certificarem de 
que os produtos de base e produtos 
derivados em causa que tencionam colocar 
no mercado da União cumprem os 
requisitos de não associação à 
desflorestação e de legalidade do presente 
regulamento. Para isso, é necessário que os 
operadores definam e apliquem 
procedimentos de diligência devida. O 
procedimento de diligência devida exigido 
pelo presente regulamento deve incluir três 
elementos: os requisitos de informação, a 
avaliação do risco e as medidas de 
atenuação do risco. Os procedimentos de 
diligência devida devem ser concebidos de 
modo a facultar o acesso às informações 
sobre as fontes e sobre os fornecedores dos 
produtos de base e produtos derivados 
colocados no mercado da União, incluindo 
informações que demonstrem o 
cumprimento dos requisitos de ausência de 
desflorestação e degradação florestal e de 
legalidade, nomeadamente através da 
identificação do país e zona de produção, 
incluindo as coordenadas de 
geolocalização das parcelas de terreno em 
causa. Estas coordenadas de geolocalização 
que dependem da cronometria, da 
localização e/ou da observação da Terra 
podem recorrer a dados e serviços 
espaciais fornecidos no âmbito do 

(33) Com base numa abordagem 
sistémica, os operadores devem tomar as 
medidas adequadas para se certificarem de 
que os produtos de base e produtos 
derivados em causa que tencionam colocar 
no mercado da União cumprem os 
requisitos de não associação à 
desflorestação e de legalidade do presente 
regulamento. Para isso, é necessário que os 
operadores definam e apliquem 
procedimentos de diligência devida. O 
procedimento de diligência devida exigido 
pelo presente regulamento deve incluir três 
elementos: os requisitos de informação, a 
avaliação do risco e as medidas de 
atenuação do risco. Os procedimentos de 
diligência devida devem ser concebidos de 
modo a facultar o acesso às informações 
sobre as fontes e sobre os fornecedores dos 
produtos de base e produtos derivados 
colocados no mercado da União, incluindo 
informações que demonstrem o 
cumprimento dos requisitos de ausência de 
desflorestação e degradação florestal e de 
legalidade, nomeadamente através da 
identificação do país e zona de produção, 
incluindo as coordenadas de 
geolocalização das áreas de produção em 
causa. Estas coordenadas de geolocalização 
que dependem da cronometria, da 
localização e/ou da observação da Terra 
das áreas de produção em causa podem 
recorrer a dados e serviços espaciais 
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programa espacial da União 
(EGNOS/Galileo e Copernicus). Com base 
nessas informações, os operadores deverão 
realizar uma avaliação do risco. Caso seja 
identificado um risco, os operadores 
deverão atenuá-lo de forma a alcançar um 
risco nulo ou negligenciável. Apenas após 
a conclusão das etapas obrigatórias do 
procedimento de diligência devida e a 
determinação de que existe um risco nulo 
ou negligenciável de que o produto de base 
ou produto derivado não esteja em 
conformidade com o presente regulamento 
é que o operador deve ser autorizado a 
colocar o produto de base ou produto 
derivado em causa no mercado da União 
ou a exportá-lo.

fornecidos no âmbito do programa espacial 
da União (EGNOS/Galileo e Copernicus). 
Com base nessas informações, os 
operadores deverão realizar uma avaliação 
do risco. Caso seja identificado um risco, 
os operadores deverão atenuá-lo de forma a 
alcançar um risco nulo ou negligenciável. 
Apenas após a conclusão das etapas 
obrigatórias do procedimento de diligência 
devida e a determinação de que existe um 
risco nulo ou negligenciável de que o 
produto de base ou produto derivado não 
esteja em conformidade com o presente 
regulamento é que o operador deve ser 
autorizado a colocar o produto de base ou 
produto derivado em causa no mercado da 
União ou a exportá-lo.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os operadores devem assumir 
formalmente a responsabilidade pela 
conformidade dos produtos de base ou 
produtos derivados em causa que 
tencionam colocar no mercado da União ou 
exportar, mediante a disponibilização de 
declarações de diligência devida. O 
presente regulamento deve fornecer um 
modelo para essas declarações. Este deverá 
facilitar o controlo do cumprimento do 
presente regulamento por parte das 
autoridades competentes e dos tribunais e 
reforçar o cumprimento por parte dos 
operadores.

(34) Os operadores que colocam um 
produto de base ou um produto derivado 
pela primeira vez no mercado da União 
ou que exportam um produto para um 
país terceiro devem assumir formalmente a 
responsabilidade pela conformidade dos 
produtos de base ou produtos derivados em 
causa que tencionam colocar no mercado 
da União ou exportar, mediante a 
disponibilização de declarações de 
diligência devida. O presente regulamento 
deve fornecer um modelo para essas 
declarações. Este deverá facilitar o 
controlo do cumprimento do presente 
regulamento por parte das autoridades 
competentes e dos tribunais e reforçar o 
cumprimento por parte dos operadores.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Para reconhecer as boas práticas, 
poderiam utilizar-se regimes de 
certificação ou outros regimes de 
verificação por terceiros no procedimento 
de avaliação do risco e no entanto, estes 
não devem substituir a responsabilidade do 
operador em matéria de diligência devida.

(35) Para reconhecer as boas práticas, 
poderiam utilizar-se regimes de 
certificação ou outros regimes de 
verificação por terceiros, como o 
programa do Conselho de Gestão 
Florestal (FSC) para o reconhecimento 
da certificação florestal (PEFC) e a 
norma ISO 38200, no procedimento de 
avaliação do risco e no entanto, estes não 
devem substituir a responsabilidade do 
operador em matéria de diligência devida.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os comerciantes devem ser 
responsáveis pela recolha e conservação 
das informações que garantam a 
transparência da cadeia de abastecimento 
dos produtos de base e produtos derivados 
em causa que disponibilizam no mercado. 
Os grandes comerciantes que não sejam 
pequenas e médias empresas (PME) têm 
uma influência significativa nas cadeias de 
abastecimento e desempenham um papel 
importante na garantia de que estas não 
estão associadas à desflorestação, pelo que 
devem ter as mesmas obrigações que os 
operadores.

(36) Os comerciantes devem ser 
responsáveis pela recolha e conservação 
das informações que garantam a 
transparência da cadeia de abastecimento 
dos produtos de base e produtos derivados 
em causa que disponibilizam no mercado. 
Os grandes comerciantes que não sejam 
pequenas e médias empresas (PME) têm 
uma influência significativa nas cadeias de 
abastecimento e desempenham um papel 
importante no apoio aos operadores para 
garantir que as cadeias de abastecimento 
não estão associadas à desflorestação, pelo 
que devem ter as mesmas obrigações que 
os operadores.

Or. en



PR\1253336PT.docx 19/83 PE729.953v03-00

PT

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os outros instrumentos legislativos 
da UE que estabelecem requisitos de 
diligência devida na cadeia de 
abastecimento no que diz respeito a 
impactos adversos nos direitos humanos ou 
no ambiente deverão ser aplicáveis, 
contanto que o presente regulamento não 
estabeleça disposições específicas com o 
mesmo objetivo, natureza e efeito que 
possam ser adaptadas no contexto de 
futuras alterações legislativas. A existência 
do presente regulamento não deverá 
prejudicar a aplicação de outros 
instrumentos legislativos da UE que 
estabeleçam requisitos de diligência devida 
na cadeia de abastecimento. Sempre que 
outros instrumentos legislativos da UE 
prevejam disposições mais específicas ou 
acrescentem requisitos às disposições 
previstas no presente regulamento, essas 
disposições deverão ser aplicadas em 
conjugação com as do presente 
regulamento. Além disso, sempre que o 
presente regulamento contenha disposições 
mais específicas, estas não devem ser 
interpretadas de forma a comprometer a 
aplicação eficaz de outros instrumentos 
legislativos da UE em matéria de dever de 
diligência nem a consecução do seu 
objetivo geral.

(38) Os outros instrumentos legislativos 
da UE que estabelecem requisitos de 
diligência devida na cadeia de 
abastecimento no que diz respeito a 
impactos adversos nos direitos humanos ou 
no ambiente, como o Regulamento (UE) 
2020/852 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1a e a [futura diretiva relativa ao 
dever de diligência das empresas em 
matéria de sustentabilidade]1b, deverão ser 
aplicáveis, contanto que o presente 
regulamento não estabeleça disposições 
específicas com o mesmo objetivo, 
natureza e efeito que possam ser adaptadas 
no contexto de futuras alterações 
legislativas. A existência do presente 
regulamento consagrado aos produtos de 
base não deverá prejudicar a aplicação de 
outros instrumentos legislativos da UE que 
estabeleçam requisitos de diligência devida 
na cadeia de abastecimento. Sempre que 
outros instrumentos legislativos da UE 
prevejam disposições mais específicas ou 
acrescentem requisitos às disposições 
previstas no presente regulamento, essas 
disposições deverão ser aplicadas em 
conjugação com as do presente 
regulamento. Além disso, sempre que o 
presente regulamento contenha disposições 
mais específicas, estas não devem ser 
interpretadas de forma a comprometer a 
aplicação eficaz de outros instrumentos 
legislativos da UE em matéria de dever de 
diligência nem a consecução do seu 
objetivo geral.

__________________
1a Regulamento (UE) 2020/852 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2020, relativo ao 
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estabelecimento de um regime para a 
promoção do investimento sustentável, e 
que altera o Regulamento (UE) 2019/2088 
(JO L 198 de 22.6.2020, p. 13).
1-B COM(2022)0071 final. 

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A aplicação e a fiscalização 
eficazes e eficientes do presente 
regulamento são essenciais para a 
consecução dos seus objetivos. Para isso, a 
Comissão deve criar e gerir um sistema de 
informação que ajude os operadores e as 
autoridades competentes a apresentar e 
aceder às informações necessárias sobre os 
produtos de base e os produtos derivados 
em causa colocados no mercado. Os 
operadores devem apresentar as 
declarações de diligência devida no sistema 
de informação. Este deve ser acessível às 
autoridades competentes e às autoridades 
aduaneiras, a fim de facilitar o 
cumprimento das obrigações que lhes 
incumbem por força do presente 
regulamento. O sistema de informação 
também deve ser acessível a um público 
mais alargado, com os dados anonimizados 
fornecidos num formato aberto e de leitura 
automática, em conformidade com a 
política de livre acesso aos dados da União.

(41) A aplicação e a fiscalização 
eficazes e eficientes do presente 
regulamento são essenciais para a 
consecução dos seus objetivos. Para isso, a 
Comissão deve criar e gerir um sistema de 
informação que ajude os operadores e as 
autoridades competentes a apresentar e 
aceder às informações necessárias sobre os 
produtos de base e os produtos derivados 
em causa colocados no mercado. Os 
operadores devem apresentar as 
declarações de diligência devida e um 
relatório anual de auditoria elaborado por 
um auditor terceiro no sistema de 
informação. Este deve ser acessível às 
autoridades competentes e às autoridades 
aduaneiras, a fim de facilitar o 
cumprimento das obrigações que lhes 
incumbem por força do presente 
regulamento. Os dados não 
comercialmente sensíveis devem ser 
acessíveis a um público mais alargado, 
com os dados anonimizados fornecidos 
num formato aberto e de leitura 
automática, em conformidade com a 
política de livre acesso aos dados da União.

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) No caso dos produtos de base e 
produtos derivados em causa que entrem 
ou saiam do mercado da União, as 
autoridades competentes ficam encarregues 
da verificação da sua conformidade com as 
obrigações previstas no presente 
regulamento, ao passo que o papel das 
alfândegas consiste em assegurar que a 
declaração aduaneira contém, sempre que 
necessário, a referência de uma declaração 
de diligência devida e, além disso, a partir 
do momento em que a interface eletrónica 
esteja em vigor para troca de informações 
entre as autoridades aduaneiras e as 
autoridades competentes, verificar o estado 
da declaração de diligência devida após 
uma análise inicial do risco realizada pelas 
autoridades competentes no âmbito do 
sistema de informação e atuar em 
conformidade (por exemplo, suspender ou 
rejeitar um produto de base ou produto 
derivado se o estado indicado no sistema 
de informação assim o exigir). Esta 
organização específica dos controlos 
dispensa a aplicação do capítulo VII do 
Regulamento (UE) 2019/1020 no que diz 
respeito à aplicação e à execução do 
presente regulamento.

(42) No caso dos produtos de base e 
produtos derivados em causa que entrem 
ou saiam do mercado da União, as 
autoridades competentes ficam encarregues 
da verificação da sua conformidade com as 
obrigações previstas no presente 
regulamento, com base nas declarações de 
diligência devida e no relatório de 
auditoria anual apresentado pelos 
operadores, ao passo que o papel das 
alfândegas consiste em assegurar que a 
declaração aduaneira contém, sempre que 
necessário, a referência de uma declaração 
de diligência devida e, além disso, a partir 
do momento em que a interface eletrónica 
esteja em vigor para troca de informações 
entre as autoridades aduaneiras e as 
autoridades competentes, verificar o estado 
da declaração de diligência devida após 
uma análise inicial do risco realizada pelas 
autoridades competentes no âmbito do 
sistema de informação e atuar em 
conformidade (por exemplo, suspender ou 
rejeitar um produto de base ou produto 
derivado se o estado indicado no sistema 
de informação assim o exigir). Esta 
organização específica dos controlos 
dispensa a aplicação do capítulo VII do 
Regulamento (UE) 2019/1020 no que diz 
respeito à aplicação e à execução do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 46
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Texto da Comissão Alteração

(46) O risco de os produtos de base e 
produtos derivados não conformes serem 
colocados no mercado da União varia em 
função do produto em causa, bem como do 
seu país de origem e produção. Os 
operadores que obtenham produtos de base 
e produtos derivados em países ou partes 
de países que apresentam um baixo risco 
de cultivo, colheita ou produção dos 
produtos de base em causa em violação do 
presente regulamento devem estar sujeitos 
a menos obrigações, reduzindo assim os 
custos de conformidade e os encargos 
administrativos. Os produtos de base e 
produtos derivados de países ou partes de 
países de alto risco devem ser sujeitos a 
um controlo reforçado por parte das 
autoridades competentes.

(46) O risco de os produtos de base e 
produtos derivados não conformes serem 
colocados no mercado da União varia em 
função do produto em causa, da estrutura 
da cadeia de aprovisionamento, bem como 
do país ou região de origem. Os 
operadores que obtenham produtos de base 
e produtos derivados em países ou regiões 
que apresentam um baixo risco de cultivo, 
colheita ou produção dos produtos de base 
em causa em violação do presente 
regulamento devem estar sujeitos a menos 
obrigações, reduzindo assim os custos de 
conformidade e os encargos 
administrativos.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Por esta razão, a Comissão deve 
avaliar o risco de desflorestação e 
degradação florestal ao nível de um país ou 
partes de um país, com base num conjunto 
de critérios que reflitam dados 
quantitativos, objetivos e reconhecidos 
internacionalmente, por um lado, e 
indicações de que os países estão 
ativamente empenhados na luta contra a 
desflorestação e a degradação florestal, por 
outro. Esta informação comparativa deverá 
facilitar o exercício da diligência devida 
por parte dos operadores da União e o 
acompanhamento e o controlo do 
cumprimento pelas autoridades 
competentes, incentivando também os 

(47) Por esta razão, a Comissão deve 
avaliar o risco de desflorestação e 
degradação florestal ao nível de um país ou 
partes de um país e identificar países de 
baixo risco com base num conjunto de 
critérios que reflitam dados quantitativos, 
objetivos e reconhecidos 
internacionalmente, por um lado, e 
indicações de que os países estão 
ativamente empenhados na luta contra a 
desflorestação e a degradação florestal, por 
outro. Esta informação comparativa deverá 
facilitar o exercício da diligência devida 
por parte dos operadores da União e o 
acompanhamento e o controlo do 
cumprimento pelas autoridades 
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países produtores a aumentar a 
sustentabilidade dos seus sistemas de 
produção agrícola e a reduzir o seu impacto 
em termos de desflorestação. Tal deverá 
contribuir para aumentar a transparência e 
a sustentabilidade das cadeias de 
abastecimento. Este sistema de avaliação 
comparativa deve basear-se numa 
classificação dos países em três níveis, a 
saber, de risco baixo, padrão ou alto. A 
fim de assegurar a devida transparência e 
clareza, a Comissão deve, em especial, 
tornar públicos os dados utilizados para a 
avaliação comparativa, as razões para a 
alteração da classificação proposta e a 
resposta do país em causa. No que diz 
respeito aos produtos de base e produtos 
derivados em causa provenientes de países 
de baixo risco ou de partes de países 
identificadas como de baixo risco, os 
operadores devem poder aplicar uma 
diligência devida simplificada, ao passo 
que as autoridades competentes devem ser 
obrigadas a aplicar um controlo reforçado 
aos produtos de base e produtos derivados 
em causa provenientes de países de alto 
risco ou de partes de países identificadas 
como de alto risco. A Comissão deve ser 
habilitada a adotar medidas de execução 
para determinar quais os países ou partes 
de países que apresentam um risco baixo 
ou alto de produzir produtos de base e 
produtos derivados em causa não 
conformes com o presente regulamento.

competentes, incentivando também os 
países produtores a aumentar a 
sustentabilidade dos seus sistemas de 
produção agrícola e a reduzir o seu impacto 
em termos de desflorestação. Tal deverá 
contribuir para aumentar a transparência e 
a sustentabilidade das cadeias de 
abastecimento. No que diz respeito aos 
produtos de base e produtos derivados em 
causa provenientes de países de baixo risco 
ou de partes de países identificadas como 
de baixo risco, os operadores devem poder 
aplicar uma diligência devida simplificada. 
A Comissão deve ser habilitada a adotar 
medidas de execução para determinar quais 
os países ou partes de países que 
apresentam um risco baixo.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) As autoridades competentes 
deverão efetuar inspeções a intervalos 
regulares aos operadores e aos 

(48) As autoridades competentes 
deverão efetuar inspeções a intervalos 
regulares aos operadores e aos 
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comerciantes para se certificarem de que 
estes cumprem efetivamente as obrigações 
impostas pelo presente regulamento. Além 
disso, as autoridades competentes deverão 
efetuar inspeções quando estiverem na 
posse de informações relevantes e com 
base nessas informações, incluindo 
preocupações fundamentadas manifestadas 
por terceiros. Para uma cobertura 
abrangente dos produtos de base e produtos 
derivados em causa, dos respetivos 
operadores e comerciantes e dos volumes 
da sua quota de produtos de base e 
produtos derivados, deve aplicar-se uma 
abordagem dupla. As autoridades 
competentes devem, pois, ser obrigadas a 
inspecionar uma determinada percentagem 
de operadores e comerciantes, abrangendo 
também uma percentagem específica dos 
produtos de base e produtos derivados em 
causa. Essas percentagens devem ser mais 
elevadas para os produtos de base e 
produtos derivados em causa provenientes 
de países ou partes de países de alto risco.

comerciantes para se certificarem de que 
estes cumprem efetivamente as obrigações 
impostas pelo presente regulamento. Além 
disso, as autoridades competentes deverão 
efetuar inspeções quando estiverem na 
posse de informações relevantes e com 
base nessas informações, incluindo 
preocupações fundamentadas manifestadas 
por terceiros. Para uma cobertura 
abrangente dos produtos de base e produtos 
derivados em causa, dos respetivos 
operadores e comerciantes e dos volumes 
da sua quota de produtos de base e 
produtos derivados, deve aplicar-se uma 
abordagem dupla. As autoridades 
competentes devem, pois, ser obrigadas a 
inspecionar uma determinada percentagem 
de operadores e comerciantes, abrangendo 
também uma percentagem específica dos 
produtos de base e produtos derivados em 
causa. Essas percentagens devem ser mais 
baixas para os produtos de base e produtos 
derivados em causa provenientes de zonas 
de aprovisionamento e de fornecedores 
que apresentem um risco baixo.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) As inspeções dos operadores e dos 
comerciantes realizadas pelas autoridades 
competentes devem abranger os sistemas 
de diligência devida e a conformidade dos 
produtos de base e produtos derivados em 
causa com as disposições do presente 
regulamento. As inspeções devem basear-
se num plano de inspeções baseado no 
risco. O plano deve conter critérios de risco 
que permitam às autoridades competentes 
efetuar uma análise de risco das 
declarações de diligência devida 

(49) As inspeções dos operadores e dos 
comerciantes realizadas pelas autoridades 
competentes devem abranger os sistemas 
de diligência devida e a conformidade dos 
produtos de base e produtos derivados em 
causa com as disposições do presente 
regulamento. As inspeções devem basear-
se num plano de inspeções baseado no 
risco. O plano deve conter critérios de risco 
que permitam às autoridades competentes 
efetuar uma análise de risco das 
declarações de diligência devida 
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apresentadas pelos operadores e 
comerciantes. Os critérios de risco devem 
ter em conta o risco de desflorestação 
associada aos produtos de base e produtos 
derivados em causa no país de produção, o 
historial de conformidade dos operadores e 
comerciantes com as obrigações do 
presente regulamento e quaisquer outras 
informações relevantes ao dispor das 
autoridades competentes. A análise de 
risco das declarações de diligência devida 
deve permitir que as autoridades 
competentes identifiquem os operadores, 
os comerciantes e os produtos de base e 
produtos derivados em causa a inspecionar 
e deve ser efetuada utilizando técnicas de 
tratamento eletrónico de dados no sistema 
de informação que recolhe as declarações 
de diligência devida.

apresentadas pelos operadores e 
comerciantes. Os critérios de risco devem 
ter em conta o risco de desflorestação 
associada aos produtos de base e produtos 
derivados em causa no país de produção, o 
historial de conformidade dos operadores e 
comerciantes com as obrigações do 
presente regulamento e quaisquer outras 
informações relevantes ao dispor das 
autoridades competentes. A análise de 
risco das declarações de diligência devida e 
o relatório anual do auditor terceiro 
devem permitir que as autoridades 
competentes identifiquem os operadores, 
os comerciantes e os produtos de base e 
produtos derivados em causa a inspecionar 
e devem ser efetuados utilizando técnicas 
de tratamento eletrónico de dados no 
sistema de informação que recolhe as 
declarações de diligência devida. Sempre 
que necessário e tecnicamente possível, as 
autoridades competentes, em estreita 
cooperação com as autoridades de países 
terceiros, devem igualmente realizar 
controlos in situ.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Caso a análise de risco das 
declarações de diligência devida revele um 
elevado risco de incumprimento por parte 
de produtos de base e produtos derivados 
em causa específicos, as autoridades 
competentes devem poder tomar medidas 
provisórias imediatas para impedir a sua 
colocação ou disponibilização no mercado 
da União. No caso de esses produtos de 
base e produtos derivados em causa 
estarem a entrar ou a sair do mercado da 
União, as autoridades competentes devem 

(50) Caso a análise de risco das 
declarações de diligência devida revele um 
elevado risco de incumprimento por parte 
de produtos de base e produtos derivados 
em causa específicos, as autoridades 
competentes devem poder tomar medidas 
provisórias imediatas para impedir a sua 
colocação ou disponibilização no mercado 
da União. No caso de esses produtos de 
base e produtos derivados em causa 
estarem a entrar ou a sair do mercado da 
União, as autoridades competentes devem 
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solicitar às autoridades aduaneiras a 
suspensão da sua introdução em livre 
prática ou exportação, a fim de permitir 
que as autoridades competentes efetuem as 
inspeções necessárias. Esse pedido deve 
ser comunicado por intermédio do sistema 
de interface entre as autoridades aduaneiras 
e as autoridades competentes. A suspensão 
da colocação ou disponibilização no 
mercado da União, da introdução em livre 
prática ou da exportação deve ser limitada 
a três dias úteis, exceto se as autoridades 
competentes precisarem de tempo 
suplementar para avaliar a conformidade 
dos produtos de base e produtos derivados 
em causa com o presente regulamento. 
Nesse caso, as autoridades competentes 
devem tomar medidas provisórias 
adicionais para prorrogar o período de 
suspensão ou solicitar essa prorrogação às 
autoridades aduaneiras em caso de entrada 
ou saída dos produtos de base ou produtos 
derivados em causa do mercado da União.

solicitar às autoridades aduaneiras a 
suspensão da sua introdução em livre 
prática ou exportação, a fim de permitir 
que as autoridades competentes efetuem as 
inspeções necessárias. Esse pedido deve 
ser comunicado por intermédio do sistema 
de interface entre as autoridades aduaneiras 
e as autoridades competentes. A suspensão 
da colocação ou disponibilização no 
mercado da União, da introdução em livre 
prática ou da exportação deve ser limitada 
a cinco dias úteis, exceto se as autoridades 
competentes precisarem de tempo 
suplementar para avaliar a conformidade 
dos produtos de base e produtos derivados 
em causa com o presente regulamento. 
Nesse caso, as autoridades competentes 
devem tomar medidas provisórias 
adicionais para prorrogar o período de 
suspensão ou solicitar essa prorrogação às 
autoridades aduaneiras em caso de entrada 
ou saída dos produtos de base ou produtos 
derivados em causa do mercado da União.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, a luta contra 
a desflorestação e a degradação florestal 
mediante a redução do contributo do 
consumo da União para estes fenómenos, 
não pode ser suficientemente realizado 
pelos Estados-Membros a título individual 
e pode, pois, devido à sua escala, ser mais 
bem alcançado ao nível da União, esta 
pode tomar medidas em conformidade com 
o princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 

(60) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, a saber, a luta contra 
a desflorestação e a degradação florestal 
mediante a redução do contributo do 
consumo da União para estes fenómenos e 
incentivos à redução da desflorestação 
nos países produtores, não pode ser 
suficientemente realizado pelos Estados-
Membros a título individual e pode, pois, 
devido à sua escala, ser mais bem 
alcançado ao nível da União, esta pode 
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
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no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para atingir aquele 
objetivo.

Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir aquele objetivo.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Os operadores, os comerciantes e as 
autoridades competentes devem dispor de 
um período razoável para se prepararem 
para cumprir os requisitos do presente 
regulamento,

(61) A fim de evitar perturbações da 
cadeia de abastecimento e reduzir os 
impactos negativos em países terceiros, 
em parceiros comerciais e, em especial, 
nos pequenos agricultores, os operadores, 
os comerciantes e as autoridades 
competentes devem dispor de um período 
razoável para se prepararem para cumprir 
os requisitos do presente regulamento,

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
relativas à colocação e disponibilização no 
mercado da União e à exportação para fora 
do mercado da União de gado bovino, 
cacau, café, óleo de palma, soja e madeira 
(a seguir designados por «produtos de base 
em causa») e dos produtos derivados, 
enunciados no anexo I, que contenham ou 
tenham sido alimentados ou fabricados 
com algum dos produtos de base em causa 
(a seguir designados por «produtos 
derivados em causa»), a fim de:

O presente regulamento estabelece regras 
relativas à colocação e disponibilização no 
mercado da União e à exportação para fora 
do mercado da União de gado bovino, 
cacau, café, óleo de palma, soja, borracha 
e madeira (a seguir designados por 
«produtos de base em causa») e dos 
produtos derivados, enunciados no anexo I, 
que contenham ou tenham sido 
alimentados ou fabricados com algum dos 
produtos de base em causa (a seguir 
designados por «produtos derivados em 
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causa»), a fim de:

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Contribuir para a redução da 
desflorestação a nível mundial;

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento também não se 
aplica aos materiais reciclados nem aos 
produtos reciclados.

Or. en

Justificação

Clarificação necessária, que resulta do considerando 28 do texto legislativo.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Desflorestação», a conversão de 
florestas para utilização agrícola, quer seja 
ou não induzida pelo ser humano;

(1) «Desflorestação», a conversão 
induzida pelo ser humano de florestas ou 
de outras terras arborizadas constituídas 
naturalmente para utilização agrícola ou 
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para plantações de árvores;

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Floresta constituída 
naturalmente», uma floresta composta 
predominantemente por árvores 
constituídas por geração natural; 

Or. en

Justificação

Definição da FAO http://www.fao.org/3/18661EN/i8661en.pdf

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

(2-B) «Outras terras arborizadas», terras 
não classificadas como floresta de uma 
extensão superior a 0,5 hectares, com 
árvores de mais de cinco metros de altura 
e um coberto florestal de 5 a 10 %, ou 
árvores que possam alcançar estes 
limiares in situ, ou com um coberto 
combinado de arbustos, silvados e árvores 
superior a 10 %, excluindo as terras 
predominantemente consagradas a 
utilização agrícola ou urbana;

Or. en
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Justificação

Definição da FAO que permite cobrir os ecossistemas de mosaicos florestais, as terras 
arborizadas tropicais e as savanas.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1– ponto 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) «Utilização agrícola», a utilização 
de terras para um ou vários dos seguintes 
fins: cultura temporária ou anual de 
plantas cujo ciclo vegetativo tem uma 
duração igual ou inferior a um ano; 
cultura permanente ou perene cujo ciclo 
vegetativo tem uma duração superior a 
um ano, incluindo culturas arbóreas; 
cultura de prados ou pastagens 
permanentes ou temporárias; ou terras 
em pousio temporário.

Or. en

Justificação

Clarificação da definição de «desflorestação» de acordo com a definição da FAO de terras 
agrícolas.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Degradação florestal», operações 
de abate que não são sustentáveis e que 
provocam uma redução ou perda da 
produtividade biológica ou económica e da 
complexidade dos ecossistemas florestais, 
resultando na redução a longo prazo da 
oferta global de benefícios da floresta, 
incluindo madeira, biodiversidade e outros 

(6) «Degradação florestal», operações 
de abate que não são sustentáveis e que 
provocam uma redução ou perda 
irreversíveis da produtividade biológica ou 
económica e da complexidade dos 
ecossistemas florestais, resultando na 
redução a longo prazo da oferta global de 
benefícios da floresta, incluindo madeira, 
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produtos ou serviços; biodiversidade e outros produtos ou 
serviços; e a não regeneração, após 
colheita, do sítio florestal através de 
plantação ou regeneração natural, que 
conduza a um declínio geral dos solos 
florestais;

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Operações de abate sustentáveis», 
colheita que é realizada tendo em conta a 
preservação da qualidade dos solos e da 
biodiversidade, no intuito de minimizar os 
impactos negativos, de uma forma que 
evite a colheita de cepos e raízes, a 
degradação das florestas primárias ou a 
sua conversão em florestas de plantação e 
a colheita em solos vulneráveis; minimiza 
grandes cortes rasos e garante limiares 
adequados localmente para a extração de 
madeira morta e requisitos para a 
utilização de sistemas de exploração 
florestal que minimizem os impactos na 
qualidade do solo, incluindo a 
compactação do solo, e nas características 
da biodiversidade e nos habitats;

Suprimido

Or. en

Justificação

A FAO afirma que «uma definição global de gestão sustentável das florestas (GSF) é 
impraticável devido à enorme diversidade de tipos, condições e contextos socioeconómicos 
das florestas a nível mundial.»
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Operador», qualquer pessoa 
singular ou coletiva que, no âmbito de uma 
atividade comercial, coloca no mercado da 
União ou exporta para fora do mercado da 
União produtos de base ou produtos 
derivados em causa;

(12) «Operador», qualquer pessoa 
singular ou coletiva que, no âmbito de uma 
atividade comercial, coloca pela primeira 
vez no mercado da União ou exporta para 
fora do mercado da União produtos de base 
ou produtos derivados em causa;

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «Produtos não conformes», 
produtos de base e produtos derivados em 
causa que não foram produzidos de uma 
forma «não associada à desflorestação» ou 
que não foram produzidos em 
conformidade com a legislação aplicável 
do país de produção, ou ambos;

(18) «Produtos não conformes», 
produtos de base e produtos derivados em 
causa que não foram produzidos de uma 
forma «não associada à desflorestação» ou 
que não foram produzidos em 
conformidade com a legislação aplicável 
do país de produção, ou com a legislação e 
normas internacionais em matéria de 
direitos dos povos indígenas e direitos de 
propriedade das comunidades locais, ou 
que não foram abrangidos por uma 
declaração de devida diligência;

Or. en

Justificação

Em conformidade com o artigo 3.º, a definição deve igualmente deixar claro que os três 
critérios têm de ser cumpridos para que um produto possa ser colocado no mercado.
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Parcela de terreno», uma 
extensão de terreno dentro de uma única 
propriedade imóvel, reconhecida pela 
legislação do país de produção e que 
beneficia de condições suficientemente 
homogéneas que permitam avaliar, a 
nível agregado, o risco de desflorestação e 
degradação florestal associado aos 
produtos de base produzidos nessa 
extensão do terreno;

(19) «Zona de produção», uma 
superfície de terreno delimitada para 
efeitos de rastreabilidade e controlo, 
incluindo uma parcela de terreno, uma 
exploração agrícola, uma plantação, uma 
cooperativa ou uma aldeia;

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Preocupação fundamentada», uma 
alegação bem fundamentada, assente em 
informações objetivas e verificáveis, 
relativa ao incumprimento do presente 
regulamento e que pode exigir a 
intervenção das autoridades competentes;

(21) «Preocupação fundamentada», uma 
alegação bem fundamentada, assente em 
informações objetivas e verificáveis, 
relativa ao incumprimento do presente 
regulamento e que pode exigir a 
intervenção das autoridades competentes, 
em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1367/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

__________
1a Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários (JO L 264 de 25.9.2006, p. 



PE729.953v03-00 34/83 PR\1253336PT.docx

PT

13).

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tiverem sido produzidos em 
conformidade com a legislação aplicável 
do país de produção; e

b) Tiverem sido produzidos em 
conformidade com a legislação aplicável 
do país de produção, bem como com a 
legislação e as normas internacionais em 
matéria de direitos dos povos indígenas e 
das comunidades locais, incluindo os 
direitos consuetudinários de propriedade 
e o direito ao consentimento livre, prévio e 
informado;

Or. en

Justificação

Incluindo a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a 
Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos camponeses e de outras pessoas que 
trabalham nas zonas rurais, a Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho, 
as orientações da OCDE em matéria de direitos humanos e empresas.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem exercer a 
diligência devida antes de colocarem no 
mercado da União ou exportarem para fora 
da União produtos de base ou produtos 
derivados em causa, a fim de garantir a sua 
conformidade com o artigo 3.º, alíneas a) 
e b). Para esse efeito, devem recorrer a um 
conjunto de procedimentos e medidas, 

1. Os operadores devem exercer a 
diligência devida antes de colocarem pela 
primeira vez no mercado da União ou 
exportarem para fora da União produtos de 
base ou produtos derivados em causa, a fim 
de garantir a sua conformidade com o 
artigo 3.º, alíneas a) e b). Para esse efeito, 
devem recorrer a um conjunto de 
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adiante designado por «diligência devida», 
estabelecido no artigo 8.º.

procedimentos e medidas, adiante 
designado por «diligência devida», 
estabelecido no artigo 8.º.

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Ao disponibilizar a declaração de 
diligência devida, o operador assume a 
responsabilidade pela conformidade do 
produto de base ou produto derivado em 
causa com os requisitos do presente 
regulamento. Os operadores devem 
conservar um registo das declarações de 
diligência devida durante cinco anos a 
contar da data da sua disponibilização 
através do sistema de informação 
mencionado no artigo 31.º.

3. O operador que colocou o produto 
no mercado da União pela primeira vez 
assume a responsabilidade pela 
conformidade do produto de base ou 
produto derivado em causa com os 
requisitos do presente regulamento. Os 
operadores devem conservar um registo do 
seu procedimento anual de diligência 
devida durante cinco anos a contar da data 
da sua disponibilização através do sistema 
de informação mencionado no artigo 31.º e 
partilhar as declarações de diligência 
devida com os operadores e comerciantes 
a jusante na cadeia de aprovisionamento.

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os operadores devem apresentar 
relatórios públicos anuais sobre o seu 
sistema de diligência devida, 
nomeadamente sobre as medidas tomadas 
para cumprir as suas obrigações. Os 
operadores que são PME estão isentos 
dessa obrigação.
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Or. en

Justificação

Clarificação do considerando 37 e menção da isenção aplicável aos operadores.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os operadores devem conceder 
toda a assistência necessária às autoridades 
competentes para facilitar a realização das 
inspeções referidas no artigo 15.º, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
acesso às instalações e à apresentação de 
documentos ou registos.

7. O sistema de diligência devida dos 
operadores que colocam produtos pela 
primeira vez no mercado da União ou que 
os exportam deve ser verificado por uma 
auditoria efetuada por terceiros numa 
base anual. Os operadores devem 
partilhar essas auditorias efetuadas por 
terceiros com as autoridades competentes. 
Os operadores devem também conceder 
toda a assistência necessária às autoridades 
competentes para facilitar a realização dos 
controlos referidos no artigo 15.º, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
acesso às instalações e à apresentação de 
documentos ou registos.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Obrigações dos comerciantes e isenções 

em benefício das PME
1. Os comerciantes que não sejam 
PME e que coloquem um produto de base 
ou um produto derivado pela primeira vez 
no mercado da União ou que exportem 
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um produto de base ou um produto 
derivado devem ser considerados 
operadores e devem estar sujeitos às 
obrigações e disposições enunciadas nos 
artigos 3.º, 4.º, 5.º e 8.º a 12.º, no 
artigo 14.º, n.º 9, e nos artigos 15.º e 20.º 
no que diz respeito aos produtos de base e 
produtos derivados em causa que 
disponibilizam no mercado da União.
2. Os comerciantes que sejam PME 
devem recolher e conservar as seguintes 
informações relativas aos produtos de 
base e produtos derivados que tencionam 
disponibilizar no mercado:
o nome, a denominação comercial ou 
marca registada, o endereço postal, o 
endereço de correio eletrónico e, se 
disponível, um endereço Web dos 
operadores ou comerciantes que lhes 
forneceram os produtos de base e 
produtos derivados em causa ou a quem 
forneceram os produtos de base e 
produtos derivados em causa.
3. Os comerciantes que sejam PME 
devem conservar as informações 
mencionadas no presente artigo durante, 
pelo menos, cinco anos e devem 
disponibilizar essas informações às 
autoridades competentes mediante pedido.
4. Os comerciantes que sejam PME 
que tenham recebido novas informações, 
incluindo preocupações fundamentadas, 
de que o produto de base ou produto 
derivado em causa que já 
disponibilizaram no mercado não está em 
conformidade com os requisitos do 
presente regulamento, devem informar 
imediatamente as autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
cujo mercado disponibilizaram o produto 
de base ou produto derivado em causa.
5. Os comerciantes, quer sejam PME 
ou não, devem conceder toda a assistência 
necessária às autoridades competentes 
para facilitar a realização das inspeções 
referidas no artigo 16.º, nomeadamente 
no que diz respeito ao acesso às 
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instalações e à apresentação de 
documentos ou registos.

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Obrigações dos comerciantes

1. Os comerciantes que sejam PME 
só podem disponibilizar no mercado 
produtos de base e produtos derivados em 
causa se estiverem na posse das 
informações exigidas no n.º 2.
2. Os comerciantes que sejam PME 
devem recolher e conservar as seguintes 
informações relativas aos produtos de 
base e produtos derivados que tencionam 
disponibilizar no mercado:
a) O nome, a denominação comercial 
ou marca registada, o endereço postal, o 
endereço de correio eletrónico e, se 
disponível, um endereço Web dos 
operadores ou comerciantes que lhes 
forneceram os produtos de base e 
produtos derivados em causa;
b) O nome, a denominação comercial 
ou marca registada, o endereço postal, o 
endereço de correio eletrónico e, se 
disponível, um endereço Web dos 
comerciantes a quem forneceram os 
produtos de base e produtos derivados em 
causa.
3. Os comerciantes que sejam PME 
devem conservar as informações 
mencionadas no presente artigo durante, 
pelo menos, cinco anos e devem 
disponibilizar essas informações às 
autoridades competentes mediante pedido.
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4. Os comerciantes que sejam PME 
que tenham recebido novas informações, 
incluindo preocupações fundamentadas, 
de que o produto de base ou produto 
derivado em causa que já 
disponibilizaram no mercado não está em 
conformidade com os requisitos do 
presente regulamento, devem informar 
imediatamente as autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
cujo mercado disponibilizaram o produto 
de base ou produto derivado em causa.
5. Os comerciantes que não sejam 
PME devem ser considerados operadores 
e devem estar sujeitos às obrigações e 
disposições dos artigos 3.º, 4.º, 5.º e 8.º a 
12.º, do artigo 14.º, n.º 9, e dos artigos 15.º 
e 20.º do presente regulamento no que diz 
respeito aos produtos de base e produtos 
derivados em causa que disponibilizam no 
mercado da União.
6. Os comerciantes devem conceder 
toda a assistência necessária às 
autoridades competentes para facilitar a 
realização das inspeções referidas no 
artigo 16.º, nomeadamente no que diz 
respeito ao acesso às instalações e à 
apresentação de documentos ou registos.

Or. en

Justificação

Supressão devido à reorganização dos artigos 4.º a 6.º.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na ausência de um fabricante ou 
importador estabelecido na União, os 
mercados em linha devem respeitar as 
obrigações previstas no artigo 10.º no que 
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respeita aos produtos em relação aos 
quais facilitam a venda.

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de colocarem no mercado ou 
exportarem produtos de base e produtos 
derivados em causa, os operadores devem 
exercer a diligência devida no que diz 
respeito a todos os produtos de base e 
produtos derivados em causa fornecidos 
por cada fornecedor específico.

1. Antes de colocarem pela primeira 
vez no mercado ou exportarem produtos de 
base e produtos derivados em causa, os 
operadores devem exercer a diligência 
devida no que diz respeito a todos os 
produtos de base e produtos derivados em 
causa fornecidos por cada fornecedor 
específico.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Até... [data 12 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão adota atos 
delegados, nos termos do artigo 33.º, que 
complementem o presente regulamento 
com orientações específicas aplicáveis a 
produtos de base para clarificar as 
responsabilidades em matéria de 
diligência devida e as regras em matéria 
de rastreabilidade aplicáveis aos 
operadores adaptadas à respetiva cadeia 
de aprovisionamento. A Comissão deve ter 
em conta o conceito de empresas nos 
pontos de controlo descrito no Guia da 
OCDE de Diligência Devida para uma 
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Conduta Empresarial Responsável, bem 
como outros requisitos em matéria de 
dever de diligência decorrentes do direito 
da União, em especial [a futura diretiva 
relativa ao dever de diligência em matéria 
de governação sustentável das empresas].

Or. en

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os produtos transformados na 
União e que contenham ingredientes aos 
quais já se aplique um dever de diligência 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1, não estão 
sujeitos a um novo procedimento de 
diligência devida.

Or. en

Justificação

Trata-se de evitar a duplicação dos requisitos de diligência devida.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A identificação do país de 
produção;

c) A identificação do país e região de 
produção;

Or. en
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As coordenadas de geolocalização, 
latitude e longitude de todas as parcelas 
de terreno em que os produtos de base e 
produtos derivados em causa foram 
produzidos, bem como a data ou período 
de produção;

d) As coordenadas das zonas de 
produção recolhidas por geolocalização, 
incluindo de uma parcela de terreno, 
exploração agrícola, plantação, 
cooperativa ou aldeia, em que os produtos 
de base e produtos derivados em causa 
foram produzidos, bem como o período ou 
a época de colheita da produção;

Or. en

Justificação

Pode não ser possível fazer corresponder cada fava de cacau, por exemplo, à pequena 
exploração agrícola que a produziu pelo que é preferível fazê-lo em relação à área de 
produção onde uma cooperativa se abastece. Permitir o seguimento de uma determinada 
área de produção em vez de cada parcela de terreno facilitará a aplicação do regulamento e 
minimizará o risco de excluir os pequenos agricultores da cadeia de abastecimento.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Informações adequadas e 
verificáveis de que a produção foi realizada 
em conformidade com a legislação 
aplicável do país de produção, incluindo 
qualquer disposição que confira o direito 
de utilização da respetiva zona para 
efeitos de produção do produto de base em 
causa.

h) Informações adequadas e 
verificáveis de que a produção foi realizada 
em conformidade com a legislação 
aplicável do país de produção, bem como 
com a legislação e as normas 
internacionais, nomeadamente os direitos 
de propriedade dos povos indígenas e o 
direito a um consentimento livre e prévio;

Or. en
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 33.º para completar o n.º 1 no que 
diz respeito a outras informações 
pertinentes a obter que possam ser 
necessárias para assegurar a eficácia do 
sistema de diligência devida.

Suprimido

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem verificar e 
analisar as informações recolhidas em 
conformidade com o artigo 9.º e qualquer 
outra documentação pertinente e, com base 
nessas informações, realizar uma avaliação 
do risco para determinar se existe um risco 
de que os produtos de base e produtos 
derivados em causa que tencionam colocar 
no mercado da União ou exportar não 
estejam em conformidade com os 
requisitos do presente regulamento. Se não 
puderem demonstrar que o risco de falta de 
conformidade é negligenciável, os 
operadores não devem colocar o produto 
de base ou produto derivado em causa no 
mercado da União nem exportá-lo.

1. Os operadores que tencionam 
colocar pela primeira vez no mercado da 
União ou exportar para fora do mercado 
da União produtos de base ou produtos 
derivados devem verificar e analisar as 
informações recolhidas em conformidade 
com o artigo 9.º e qualquer outra 
documentação pertinente e, com base 
nessas informações, realizar uma avaliação 
do risco para determinar se existe um risco 
de que os produtos de base e produtos 
derivados em causa não estejam em 
conformidade com os requisitos do 
presente regulamento. Se não puderem 
demonstrar que o risco de falta de 
conformidade é negligenciável, os 
operadores não devem colocar o produto 
de base ou produto derivado em causa no 
mercado da União nem exportá-lo.

Or. en
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A atribuição de risco ao país em 
causa ou partes dele, em conformidade 
com o artigo 27.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações ao artigo 27.º.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Preocupações relacionadas com o 
país de produção e de origem, como o nível 
de corrupção, a prevalência de falsificação 
de documentos e de dados, a falta de 
fiscalização, conflitos armados ou a 
presença de sanções impostas pelo 
Conselho de Segurança das Nações Unidas 
ou pelo Conselho da União Europeia;

e) Preocupações relacionadas com o 
país de produção e de origem, como o nível 
de corrupção, a prevalência de falsificação 
de documentos e de dados, a violação ou a 
falta de fiscalização do respeito pelos 
direitos de propriedade e pelos direitos dos 
povos indígenas e das comunidades 
locais, conflitos armados ou a presença de 
sanções impostas pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas ou pelo 
Conselho da União Europeia;

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A complexidade da cadeia de 
abastecimento em causa, nomeadamente 
dificuldades na ligação dos produtos de 

f) A complexidade da cadeia de 
abastecimento em causa, nomeadamente 
dificuldades na ligação dos produtos de 



PR\1253336PT.docx 45/83 PE729.953v03-00

PT

base e/ou produtos derivados à parcela de 
terreno onde foram produzidos;

base e/ou produtos derivados à parcela de 
terreno onde foram produzidos, ou as 
disposições nacionais em matéria de 
proteção de dados que proíbem a 
transmissão destes dados;

Or. en

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Informações complementares sobre 
o cumprimento do presente regulamento, 
que podem incluir informações fornecidas 
por sistemas de certificação ou outros 
sistemas de verificação por terceiros, 
nomeadamente regimes voluntários 
reconhecidos pela Comissão nos termos do 
artigo 30.º, n.º 5, da Diretiva (UE) 
2018/200149, desde que as informações 
satisfaçam os requisitos previstos no 
artigo 9.º.

j) Informações complementares sobre 
o cumprimento do presente regulamento, 
que podem incluir informações sobre as 
normas setoriais existentes e os sistemas 
de certificação por terceiros, 
nomeadamente regimes voluntários 
reconhecidos pela Comissão nos termos do 
artigo 30.º, n.º 5, da Diretiva (UE) 
2018/200149.

__________________ __________________
49 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis (JO L 328 
de 21.12.2018, p. 82).

49 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização 
de energia de fontes renováveis (JO L 328 
de 21.12.2018, p. 82).

Or. en

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Para assegurar que os produtores 
e, em particular, os pequenos agricultores 
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não percam uma fonte de rendimento 
crucial, os operadores só devem desligar-
se dos fornecedores em último recurso 
depois de as tentativas de tomar medidas 
de atenuação dos riscos a que se referem 
os artigos 10.º e 28.º terem falhado 
repetidamente. 

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão pode adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 33.º para completar os n.os 2, 4 e 6 
no que diz respeito às informações 
pertinentes a obter, aos critérios de 
avaliação do risco e às medidas de 
atenuação do risco que possam ser 
necessários para complementar os 
mencionados no presente artigo, a fim de 
assegurar a eficácia do sistema de 
diligência devida.

8. A Comissão pode adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 33.º para completar os n.os 2, 4 e 6 
no que diz respeito às informações 
pertinentes a obter, aos critérios de 
avaliação do risco e às medidas de 
atenuação do risco, incluindo critérios 
mínimos baseados nas boas práticas para 
a utilização de sistemas privados de 
certificação ou de verificação por 
terceiros, que possam ser necessários para 
complementar os mencionados no presente 
artigo, a fim de assegurar a eficácia do 
sistema de diligência devida.

Or. en

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Salvo disposição em contrário de 
outros instrumentos legislativos da UE que 
estabeleçam requisitos relativos à 
diligência devida na cadeia de valor da 

2. Salvo disposição em contrário de 
outros instrumentos legislativos da UE que 
estabeleçam requisitos relativos à 
diligência devida na cadeia de valor da 
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sustentabilidade, os operadores que não 
sejam PME devem divulgar anualmente, ao 
público mais alargado possível, inclusive 
na Internet, um relatório sobre o seu 
sistema de diligência devida, 
nomeadamente sobre as medidas tomadas 
para dar cumprimento às suas obrigações 
previstas no artigo 8.º. Os operadores que 
também sejam abrangidos por outros 
instrumentos legislativos da UE que 
estabeleçam requisitos relativos à 
diligência devida na cadeia de valor podem 
cumprir as suas obrigações de 
comunicação de informações previstas no 
presente número mediante a inclusão das 
informações exigidas nos relatórios 
elaborados no contexto de outros 
instrumentos legislativos da UE.

sustentabilidade, os operadores que não 
sejam PME devem divulgar anualmente, ao 
público mais alargado possível, inclusive 
na Internet, um relatório sobre o seu 
sistema de diligência devida, 
nomeadamente sobre as medidas tomadas 
para dar cumprimento às suas obrigações 
previstas nos artigos 8.º, 9.º e 10.º, bem 
como sobre as medidas que tenham 
tomado para apoiar a conformidade dos 
seus fornecedores, em particular os 
pequenos agricultores, através de 
investimentos e do reforço de 
capacidades. Os operadores que também 
sejam abrangidos por outros instrumentos 
legislativos da UE que estabeleçam 
requisitos relativos à diligência devida na 
cadeia de valor podem cumprir as suas 
obrigações de comunicação de informações 
previstas no presente número mediante a 
inclusão das informações exigidas nos 
relatórios elaborados no contexto de outros 
instrumentos legislativos da UE.

Or. en

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao colocar no mercado da União 
ou exportar produtos de base ou produtos 
derivados em causa, os operadores não são 
obrigados a cumprir as obrigações 
previstas no artigo 10.º se puderem 
determinar que todos os produtos de base e 
produtos derivados em causa foram 
produzidos em países ou partes de países 
identificados como de baixo risco em 
conformidade com o artigo 27.º.

1. Ao colocar pela primeira vez no 
mercado da União ou exportar produtos de 
base ou produtos derivados em causa, os 
operadores não são obrigados a cumprir as 
obrigações previstas no artigo 10.º se 
puderem determinar que todos os produtos 
de base e produtos derivados em causa 
foram produzidos em países ou partes de 
países identificados como de baixo risco 
em conformidade com o artigo 27.º.

Or. en
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Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para realizar as inspeções 
mencionadas no n.º 1, as autoridades 
competentes devem elaborar um plano 
assente numa abordagem baseada no risco. 
O plano deve conter, no mínimo, critérios 
de risco para a realização da análise de 
risco nos termos do n.º 4 e, assim, servir de 
base às decisões relativas às inspeções. 
Para definir e rever os critérios de risco, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta, nomeadamente, a atribuição de um 
nível de risco aos países ou partes de um 
país em conformidade com o artigo 27.º, o 
historial de conformidade de um operador 
ou comerciante com o presente 
regulamento e outras informações 
relevantes. Com base nos resultados das 
inspeções e na experiência com a execução 
dos planos, as autoridades competentes 
devem rever regularmente esses planos e 
critérios de risco para melhorar a sua 
eficácia. Ao rever os planos, as autoridades 
competentes devem estabelecer uma menor 
frequência das inspeções para os 
operadores e comerciantes que tenham 
demonstrado um registo coerente de plena 
conformidade com os requisitos do 
presente regulamento.

3. Para realizar as inspeções 
mencionadas no n.º 1, as autoridades 
competentes devem elaborar um plano 
assente numa abordagem baseada no risco. 
O plano deve conter, no mínimo, critérios 
de risco para a realização da análise de 
risco nos termos do n.º 4 e, assim, servir de 
base às decisões relativas às inspeções. 
Para definir e rever os critérios de risco, as 
autoridades competentes devem ter em 
conta o historial de conformidade de um 
operador ou comerciante com o presente 
regulamento e outras informações 
relevantes. Com base nos resultados das 
inspeções e na experiência com a execução 
dos planos, as autoridades competentes 
devem rever regularmente esses planos e 
critérios de risco para melhorar a sua 
eficácia. Ao rever os planos, as autoridades 
competentes devem estabelecer uma menor 
frequência das inspeções para os 
operadores e comerciantes que tenham 
demonstrado um registo coerente de plena 
conformidade com os requisitos do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As suspensões a que se refere o 
n.º 6 devem terminar no prazo de três dias 

7. As suspensões a que se refere o 
n.º 6 devem terminar no prazo de 
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úteis, a menos que as autoridades 
competentes, com base no resultado das 
inspeções realizadas nesse período, 
concluam que precisam de mais tempo 
para determinar se os produtos de base e 
produtos derivados em causa cumprem os 
requisitos do presente regulamento. Neste 
caso, as autoridades competentes devem 
prorrogar o período de suspensão através 
de medidas provisórias adicionais tomadas 
ao abrigo do artigo 21.º ou, no caso de 
produtos de base ou produtos derivados em 
causa que entrem ou saiam do mercado da 
União, através da notificação das 
autoridades aduaneiras da necessidade de 
manter a suspensão nos termos do 
artigo 24.º, n.º 6.

cinco dias úteis, a menos que as 
autoridades competentes, com base no 
resultado das inspeções realizadas nesse 
período, concluam que precisam de mais 
tempo para determinar se os produtos de 
base e produtos derivados em causa 
cumprem os requisitos do presente 
regulamento. Neste caso, as autoridades 
competentes devem prorrogar o período de 
suspensão através de medidas provisórias 
adicionais tomadas ao abrigo do artigo 21.º 
ou, no caso de produtos de base ou 
produtos derivados em causa que entrem 
ou saiam do mercado da União, através da 
notificação das autoridades aduaneiras da 
necessidade de manter a suspensão nos 
termos do artigo 24.º, n.º 6.

Or. en

Justificação

Mesmo uma primeira inspeção demorará mais de três dias úteis, pois as autoridades têm de 
solicitar as informações pertinentes aos operadores e comerciantes envolvidos e pedir 
informações às autoridades de outros Estados-Membros.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Cada Estado-Membro deve garantir 
que as inspeções anuais realizadas pelas 
respetivas autoridades competentes 
abrangem, pelo menos, 5 % dos operadores 
que colocam, disponibilizam ou exportam, 
do mercado da União, cada um dos 
produtos de base pertinentes no seu 
mercado, bem como 5 % da quantidade de 
cada um dos produtos de base em causa 
colocados ou disponibilizados no mercado 
da União ou exportados.

9. Cada Estado-Membro deve garantir 
que as inspeções anuais realizadas pelas 
respetivas autoridades competentes 
abrangem, pelo menos, 15 % dos 
operadores que colocam, disponibilizam ou 
exportam, do mercado da União, cada um 
dos produtos de base pertinentes no seu 
mercado, bem como 15 % da quantidade 
de cada um dos produtos de base em causa 
colocados ou disponibilizados no mercado 
da União ou exportados. No caso dos 
produtos de base ou produtos derivados 
provenientes de países ou regiões de 
países classificados com um nível de risco 
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baixo em conformidade com o artigo 27.º, 
os Estados-Membros podem reduzir as 
inspeções anuais a 5 %.

Or. en

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. No que diz respeito aos produtos 
de base e produtos derivados em causa 
produzidos num país ou partes de um país 
classificado como de alto risco em 
conformidade com o artigo 27.º, ou caso 
exista um risco de que os produtos de base 
ou produtos derivados em causa 
produzidos nesses países ou partes deles 
entrem na cadeia de abastecimento em 
causa, a autoridade competente deve 
proceder a um controlo reforçado 
conforme especificado no artigo 20.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Inspeções dos operadores Inspeções dos operadores e dos 
comerciantes que não sejam PME

Or. en

Justificação

Clarificação de acordo com o artigo 6.º.
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O exame do sistema de diligência 
devida, incluindo a avaliação do risco e os 
procedimentos de atenuação do risco;

a) O exame do sistema de diligência 
devida, incluindo a auditoria por terceiros 
da avaliação do risco e os procedimentos 
de atenuação do risco;

Or. en

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Inspeções dos comerciantes Inspeções dos comerciantes que não sejam 
PME

Or. en

Justificação

Clarificação das responsabilidades de acordo com os artigos 4.º a 6.º.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
cooperar entre si, com as autoridades de 
outros Estados-Membros, com a Comissão 
e, se necessário, com as autoridades 
administrativas de países terceiros para 
garantir a conformidade com o presente 
regulamento.

1. As autoridades competentes devem 
cooperar entre si, com as autoridades 
aduaneiras e as autoridades de execução 
de outros Estados-Membros, com a 
Comissão, com as ONG e os operadores e, 
se necessário, com as autoridades 
administrativas de países terceiros para 
garantir a conformidade com o presente 
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regulamento.

Or. en

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
trocar as informações necessárias para a 
aplicação do presente regulamento. Tal 
inclui a concessão de acesso a dados e o 
intercâmbio dos mesmos sobre operadores 
e comerciantes, incluindo declarações de 
diligência devida, com as autoridades 
competentes de outros Estados-Membros, a 
fim de facilitar a aplicação do presente 
regulamento.

3. As autoridades competentes devem 
trocar as informações necessárias para a 
aplicação do presente regulamento. Tal 
inclui a concessão de acesso a dados e o 
intercâmbio dos mesmos sobre operadores 
e comerciantes, incluindo declarações de 
diligência devida, com as autoridades 
competentes de outros Estados-Membros, a 
fim de facilitar a aplicação do presente 
regulamento. As autoridades competentes 
devem respeitar rigorosamente as normas 
da União e as normas nacionais em 
matéria de proteção de dados ao trocarem 
as informações.

Or. en

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes devem 
alertar imediatamente as autoridades 
competentes de outros Estados-Membros e 
a Comissão sempre que detetarem 
infrações ao presente regulamento e 
lacunas graves que possam afetar mais do 
que um Estado-Membro. As autoridades 
competentes devem, concretamente, 
informar as autoridades competentes de 
outros Estados-Membros sempre que 

4. As autoridades competentes devem 
alertar imediatamente as autoridades 
competentes de outros Estados-Membros, a 
Comissão e os operadores e comerciantes 
em causa sempre que detetarem infrações 
ao presente regulamento e lacunas graves 
que possam afetar mais do que um Estado-
Membro. As autoridades competentes 
devem, concretamente, informar as 
autoridades competentes de outros 
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detetarem no mercado um produto de base 
ou produto derivado em causa que não 
esteja em conformidade com o presente 
regulamento, a fim de permitir a retirada 
ou a recolha desse produto do mercado de 
todos os Estados-Membros.

Estados-Membros sempre que detetarem 
no mercado um produto de base ou produto 
derivado em causa que não esteja em 
conformidade com o presente regulamento, 
a fim de permitir a retirada ou a recolha 
desse produto do mercado de todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros 
disponibilizam ao público e à Comissão, 
até 30 de abril de cada ano, informações 
sobre a aplicação do presente regulamento 
durante o ano civil anterior. Estas 
informações devem incluir os seus planos 
de inspeção, o número e os resultados dos 
controlos efetuados aos operadores e 
comerciantes, incluindo os conteúdos 
dessas inspeções, o volume dos produtos 
de base e produtos derivados em causa 
inspecionados em relação à quantidade 
total de produtos de base e produtos 
derivados em causa colocados no mercado, 
os países de origem e de produção dos 
produtos de base e produtos derivados em 
causa e as medidas adotadas em caso de 
incumprimento, bem como os custos dos 
controlos que tenham sido recuperados.

1. Os Estados-Membros 
disponibilizam ao público e à Comissão, 
até 30 de abril de cada ano, informações 
sobre a aplicação do presente regulamento 
durante o ano civil anterior. Estas 
informações devem incluir os seus planos 
de inspeção, o número e os resultados dos 
controlos efetuados aos operadores e 
comerciantes, incluindo os conteúdos 
dessas inspeções, o volume dos produtos 
de base e produtos derivados em causa 
inspecionados em relação à quantidade 
total de produtos de base e produtos 
derivados em causa colocados no mercado, 
os países de origem e de produção dos 
produtos de base e produtos derivados em 
causa e as medidas adotadas em caso de 
incumprimento, bem como os custos dos 
controlos que tenham sido recuperados. A 
publicação deve respeitar a legislação 
aplicável em matéria de proteção de dados 
da União e dos países terceiros.

Or. en
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Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido
Controlo reforçado

Sempre que os produtos de base ou 
produtos derivados em causa tenham sido 
produzidos num país ou parte de um país 
classificado como de alto risco em 
conformidade com o artigo 27.º, ou caso 
exista um risco de que os produtos de base 
ou produtos derivados em causa 
produzidos nesses países ou partes deles 
entrem na cadeia de abastecimento em 
causa, cada Estado-Membro deve garantir 
que as inspeções anuais realizadas pelas 
respetivas autoridades competentes 
abrangem, pelo menos, 15 % dos 
operadores que colocam ou 
disponibilizam no seu mercado ou 
exportam do mercado da União cada um 
dos produtos de base pertinentes, bem 
como 15 % da quantidade de cada um dos 
produtos de base em causa colocados ou 
disponibilizados no seu mercado ou dele 
exportados, provenientes de países ou 
partes de países de alto risco.

Or. en

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Destruir o produto de base ou 
produto derivado em causa ou doá-lo para 
fins solidários ou de interesse público.

d) Doar o produto de base ou produto 
derivado em causa para fins solidários ou 
de interesse público;

Or. en
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Justificação

A destruição de um produto não estaria de acordo com a abordagem da UE quanto à 
sustentabilidade, nem com o seu objetivo de promover uma economia circular.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em caso de infrações repetidas, as 
autoridades devem também aplicar as 
sanções penais disponíveis e publicar os 
nomes dos operadores e comerciantes que 
cometeram as infrações.

Or. en

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. As autoridades aduaneiras podem 
destruir um produto de base ou produto 
derivado em causa não conforme, a pedido 
das autoridades competentes ou sempre 
que o considerem necessário e 
proporcionado. Os custos dessas medidas 
ficam a cargo da pessoa singular ou 
coletiva que detém o produto de base ou 
produto derivado em causa. Os 
artigos 197.º e 198.º do Regulamento (UE) 
n.º 952/2013 aplicam-se em 
conformidade. A pedido das autoridades 
competentes, os produtos de base e 
produtos derivados em causa não 
conformes podem, em alternativa, ser 
confiscados e colocados pelas autoridades 
aduaneiras à disposição das autoridades 
competentes.

10. Os produtos de base ou produtos 
derivados em causa não conformes podem 
ser confiscados e colocados pelas 
autoridades aduaneiras à disposição das 
autoridades competentes para venda ou 
doação. Os custos dessas medidas ficam a 
cargo da pessoa singular ou coletiva que 
detém o produto de base ou produto 
derivado em causa.
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Or. en

Justificação

A destruição de mercadorias referida no artigo 197.º do Regulamento (UE) n.º 952/2013 
(Código Aduaneiro) só pode ser justificada se as mercadorias representarem um risco para 
os consumidores. Dado que tal não é verdadeiro em caso de incumprimento do presente 
regulamento, a destruição dos produtos não seria sustentável e não pode ser justificada.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para permitir a abordagem baseada 
nos riscos referida no artigo 14.º, n.º 3, 
para os produtos de base e produtos 
derivados em causa que entrem ou saiam 
do mercado da União e garantir que as 
inspeções são eficazes e realizadas em 
conformidade com os requisitos do 
presente regulamento, a Comissão, as 
autoridades competentes e as autoridades 
aduaneiras devem cooperar estreitamente e 
trocar informações entre si.

1. Para permitir a abordagem baseada 
nos riscos referida no artigo 14.º, n.º 3, 
para os produtos de base e produtos 
derivados em causa que entrem ou saiam 
do mercado da União e garantir que as 
inspeções são eficazes e realizadas em 
conformidade com os requisitos do 
presente regulamento, a Comissão, as 
autoridades competentes, as autoridades 
aduaneiras e os operadores e comerciantes 
em causa devem cooperar estreitamente e 
trocar informações entre si.

Or. en

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os operadores, os comerciantes e 
as autoridades nacionais competentes.

Or. en
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Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão desenvolverá uma 
interface eletrónica, baseada no ambiente 
de balcão único das alfândegas da UE, que 
permita a transmissão de dados, 
nomeadamente das notificações e dos 
pedidos mencionados no artigo 24.º, n.os 5 
a 8, entre os sistemas aduaneiros nacionais 
e o sistema de informação mencionado no 
artigo 31.º. Esta interface eletrónica deve 
estar operacional, o mais tardar, quatro 
anos a partir da data de adoção do ato de 
execução pertinente referido no n.º 3.

1. A Comissão desenvolverá uma 
interface eletrónica, baseada no ambiente 
de balcão único das alfândegas da UE, que 
permita a transmissão de dados, 
nomeadamente das notificações e dos 
pedidos mencionados no artigo 24.º, n.os 5 
a 8, entre os sistemas aduaneiros nacionais 
e o sistema de informação mencionado no 
artigo 31.º. Esta interface eletrónica deve 
estar operacional, o mais tardar, dois anos a 
partir da data de adoção do ato de execução 
pertinente referido no n.º 3.

Or. en

Alteração 81

Proposta de regulamento
Capítulo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Sistema de avaliação comparativa dos 
países e cooperação com países terceiros

Países de risco baixo e cooperação com 
outros países terceiros

Or. en

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
um sistema de três etapas para a 
avaliação de países ou partes de países. A 
menos que sejam identificados em 

1. A Comissão deve identificar países 
ou regiões de países que apresentam um 
risco baixo de produzir produtos de base e 
produtos derivados em causa não 
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conformidade com o presente artigo como 
apresentando um risco baixo ou alto, deve 
considerar-se que os países apresentam 
um risco padrão. A Comissão pode 
identificar países ou partes de países que 
apresentam um risco baixo ou alto de 
produzir produtos de base e produtos 
derivados em causa não conformes com o 
artigo 3.º, alínea a). A lista de países ou 
partes de países que apresentam um risco 
baixo ou alto deve ser publicada por meio 
de um ou vários atos de execução a adotar 
em conformidade com o procedimento de 
exame mencionado no artigo 34.º, n.º 2. 
Essa lista deve ser atualizada, na medida 
do necessário, à luz de novos elementos de 
prova.

conformes com o artigo 3.º, alínea a). A 
lista de países ou regiões de países que 
apresentam um risco baixo deve ser 
publicada por meio de um ou vários atos de 
execução a adotar em conformidade com o 
procedimento de exame mencionado no 
artigo 34.º, n.º 2. Essa lista deve ser 
atualizada, na medida do necessário, à luz 
de novos elementos de prova.

Or. en

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A identificação de países ou partes 
de países de baixo e alto risco nos termos 
do n.º 1 deve ter em conta as informações 
fornecidas pelo país em causa e basear-se 
nos seguintes critérios de avaliação:

2. A identificação de países ou regiões 
de países de baixo risco nos termos do n.º 1 
deve ter em conta as informações 
fornecidas pelo país, pelas autoridades 
regionais em causa, pelos operadores, bem 
como pelas ONG e outras partes 
interessadas locais e basear-se nos 
seguintes critérios de avaliação:

Or. en

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve notificar os 
países em causa da sua intenção de atribuir 
uma alteração à categoria de risco 
existente e deve convidá-los a fornecer 
quaisquer informações que considerem 
úteis a esse respeito. A Comissão deve 
conceder aos países tempo suficiente para 
apresentarem uma resposta, que poderá 
incluir informações sobre as medidas 
tomadas pelo país para resolver a situação, 
caso o estatuto desse país ou de partes dele 
possa ser alterado para uma categoria de 
risco mais elevada.

3. A Comissão deve notificar os 
países, as autoridades regionais, bem 
como os operadores e comerciantes em 
causa da sua intenção de retirar um país 
ou uma região de um país da lista de risco 
baixo e deve convidá-los a fornecer 
quaisquer informações que considerem 
úteis a esse respeito. A Comissão deve 
conceder aos países e às autoridades 
regionais tempo suficiente para 
apresentarem uma resposta, que poderá 
incluir informações sobre as medidas 
tomadas pelo país ou pela autoridade 
regional para resolver a situação, caso o 
estatuto desse país ou de partes dele possa 
ser alterado para uma categoria de risco 
mais elevada. A Comissão deve também 
informar os operadores e comerciantes 
em causa a fim de conceder tempo 
suficiente para serem implementadas 
medidas de atenuação dos riscos em 
conformidade com o artigo 10.º ou, se 
necessário, adaptações da sua cadeia de 
abastecimento.

Or. en

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O motivo ou razões da intenção de 
alterar a identificação do risco do país ou 
partes deste;

a) O motivo ou razões da intenção de 
alterar a identificação de risco baixo do 
país ou região deste;

Or. en
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Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As consequências da sua 
identificação como país de alto ou de 
baixo risco.

c) As consequências da sua retirada 
da lista de risco baixo.

Or. en

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve interagir com os 
países produtores abrangidos pelo presente 
regulamento no sentido de desenvolver 
parcerias e cooperação a fim de abordar 
conjuntamente a desflorestação e a 
degradação florestal. Essas parcerias e 
mecanismos de cooperação centrar-se-ão 
na conservação, no restauro e na utilização 
sustentável das florestas, na desflorestação, 
na degradação florestal e na transição para 
métodos sustentáveis de produção, 
consumo, transformação e comercialização 
dos produtos de base. As parcerias e 
mecanismos de cooperação podem incluir 
diálogos estruturados, programas e ações 
de apoio, acordos administrativos e 
disposições de acordos em vigor ou 
acordos que permitam aos países 
produtores efetuar a transição para uma 
produção agrícola que promova a 
conformidade dos produtos de base e 
produtos derivados em causa com os 
requisitos do presente regulamento. Esses 
acordos e a sua aplicação efetiva serão 
tidos em conta no âmbito da avaliação 
comparativa nos termos do artigo 27.º do 
presente regulamento.

1. A Comissão deve interagir com os 
países produtores abrangidos pelo presente 
regulamento no sentido de utilizar as 
parcerias e acordos de comércio livre 
existentes e futuros e desenvolver novos 
instrumentos de ajuda a fim de abordar 
conjuntamente a desflorestação e a 
degradação florestal. Essas parcerias e 
mecanismos de cooperação centrar-se-ão 
na conservação, no restauro e na utilização 
sustentável das florestas, na desflorestação, 
na degradação florestal e na transição para 
métodos sustentáveis de produção, 
consumo, transformação e comercialização 
dos produtos de base. As parcerias e 
mecanismos de cooperação podem incluir 
diálogos estruturados, programas e ações 
de apoio financeiro e técnico, acordos 
administrativos que permitam aos países e 
regiões produtores efetuar a transição para 
uma produção agrícola que promova a 
conformidade dos produtos de base e 
produtos derivados em causa com os 
requisitos do presente regulamento, ao 
mesmo tempo que é assegurada a 
subsistência das comunidades, dos 
pequenos agricultores e das populações 
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indígenas dependentes das florestas. A 
Comissão deve interagir em particular 
com os países produtores para remover os 
obstáculos jurídicos à sua conformidade, 
incluindo a governação nacional da 
propriedade fundiária e a legislação 
nacional em matéria de proteção de 
dados. O objetivo destas parcerias é o 
desenvolvimento de roteiros conjuntos 
que apoiem uma melhoria contínua que 
permita atribuir a categoria de nível de 
risco baixo em conformidade com o 
artigo 27.º.

Or. en

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As parcerias e a cooperação devem 
promover o desenvolvimento de processos 
integrados de ordenamento do território, 
legislação pertinente, incentivos fiscais e 
outros instrumentos pertinentes para 
melhorar a conservação das florestas e da 
biodiversidade, a gestão sustentável e a 
recuperação das florestas, combater a 
conversão das florestas e dos ecossistemas 
vulneráveis para outras utilizações do solo, 
otimizar os ganhos para a paisagem, a 
segurança da propriedade, a produtividade 
e a competitividade da agricultura, cadeias 
de abastecimento transparentes, o reforço 
dos direitos das comunidades dependentes 
das florestas, como os pequenos 
agricultores, os povos indígenas e as 
comunidades locais, e garantir o acesso 
público a documentos de gestão florestal e 
a outras informações pertinentes.

3. As parcerias e a cooperação devem 
promover o desenvolvimento de processos 
integrados de ordenamento do território, 
legislação pertinente, incentivos fiscais e 
outros instrumentos pertinentes para 
melhorar a conservação das florestas e da 
biodiversidade, a gestão sustentável e a 
recuperação das florestas, combater a 
conversão das florestas e dos ecossistemas 
vulneráveis para outras utilizações do solo, 
otimizar os ganhos para a paisagem, a 
segurança da propriedade, a produtividade 
e a competitividade da agricultura, cadeias 
de abastecimento transparentes e a 
rastreabilidade, o reforço dos direitos das 
comunidades dependentes das florestas, 
como os pequenos agricultores, os povos 
indígenas e as comunidades locais, e 
garantir o acesso público a documentos de 
gestão florestal e a outras informações 
pertinentes.

Or. en
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Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve participar em 
debates internacionais bilaterais e 
multilaterais sobre políticas e ações 
destinadas a travar a desflorestação e a 
degradação florestal, nomeadamente em 
instâncias multilaterais como a Convenção 
sobre a Diversidade Biológica, a 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura, a Convenção 
das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação, a Assembleia das Nações 
Unidas para o Ambiente, o Fórum das 
Nações Unidas sobre as Florestas, a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas, a Organização 
Mundial do Comércio, o G7 e o G20. Este 
envolvimento deve incluir a promoção da 
transição para uma produção agrícola e 
uma gestão florestal sustentáveis, bem 
como o desenvolvimento de cadeias de 
abastecimento transparentes e sustentáveis 
e esforços permanentes no sentido de 
identificar e chegar a acordo quanto a 
normas e definições que garantam um 
elevado nível de proteção dos ecossistemas 
florestais.

4. A Comissão deve participar em 
debates internacionais bilaterais e 
multilaterais sobre políticas e ações 
destinadas a travar a desflorestação e a 
degradação florestal, nomeadamente em 
instâncias multilaterais como a Convenção 
sobre a Diversidade Biológica, a 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura, a Convenção 
das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação, a Assembleia das Nações 
Unidas para o Ambiente, o Fórum das 
Nações Unidas sobre as Florestas, a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas, a Organização 
Mundial do Comércio, o G7 e o G20, a 
COP26. Este envolvimento deve incluir a 
promoção da transição para uma produção 
agrícola e uma gestão florestal 
sustentáveis, bem como o desenvolvimento 
de cadeias de abastecimento transparentes 
e sustentáveis e esforços permanentes no 
sentido de identificar e chegar a acordo 
quanto a normas e definições que garantam 
um elevado nível de proteção dos 
ecossistemas florestais.

Or. en

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
avaliar de forma diligente e imparcial as 

2. As autoridades competentes devem 
avaliar de forma diligente e imparcial as 
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preocupações fundamentadas e tomar as 
medidas necessárias, incluindo inspeções e 
audições dos operadores e comerciantes, 
com vista a detetar potenciais infrações às 
disposições do presente regulamento e, 
caso se justifique, medidas provisórias nos 
termos do artigo 21.º para impedir a 
colocação e a disponibilização no mercado 
da União ou a exportação de produtos de 
base e produtos derivados em causa que 
sejam objeto de inquérito.

preocupações fundamentadas com base 
nos critérios estabelecidos no artigo 11.º 
do Regulamento (UE) n.º 1376/2006 e 
tomar as medidas necessárias, incluindo 
inspeções e audições dos operadores e 
comerciantes, com vista a detetar 
potenciais infrações às disposições do 
presente regulamento e, caso se justifique, 
medidas provisórias nos termos do 
artigo 21.º para impedir a colocação e a 
disponibilização no mercado da União ou a 
exportação de produtos de base e produtos 
derivados em causa que sejam objeto de 
inquérito.

Or. en

Justificação

O Regulamento Aarhus estabelece normas pormenorizadas que permitem que o público 
solicite o reexame dos atos administrativos não legislativos adotados por uma instituição ou 
órgão da UE, se estes atos tiverem efeitos jurídicos e externos e incluírem disposições que 
podem ser contrárias à legislação ambiental. Os seus critérios para a apresentação de 
preocupações substantivas devem, pois, ser aplicados.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou 
coletiva que tenha interesse suficiente, 
nomeadamente as que tenham apresentado 
preocupações fundamentadas em 
conformidade com o artigo 29.º, deve ter 
acesso a um tribunal ou a outro organismo 
público independente e imparcial 
competente para apreciar a legalidade 
processual e substantiva das decisões, atos 
ou omissões da autoridade competente ao 
abrigo do presente regulamento.

1. Em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 1376/2006, 
qualquer pessoa singular ou coletiva que 
tenha interesse suficiente, nomeadamente 
as que tenham apresentado preocupações 
fundamentadas em conformidade com o 
artigo 29.º, deve ter acesso a um tribunal 
ou a outro organismo público independente 
e imparcial competente para apreciar a 
legalidade processual e substantiva das 
decisões, atos ou omissões da autoridade 
competente ao abrigo do presente 
regulamento.

Or. en
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Justificação

Ver justificação acima.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar dois anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão deve realizar uma primeira 
revisão do presente regulamento e 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho acompanhado, se 
for caso disso, de uma proposta legislativa. 
O relatório deve concentrar-se, em 
especial, numa avaliação da necessidade e 
da viabilidade de alargar o âmbito de 
aplicação do presente regulamento a outros 
ecossistemas, incluindo terras com 
elevadas reservas de carbono e terras com 
um elevado valor em termos de 
biodiversidade, tais como prados, turfeiras 
e zonas húmidas, bem como a outros 
produtos de base.

1. O mais tardar dois anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão deve realizar uma primeira 
revisão do presente regulamento e 
apresentar, com base numa avaliação de 
impacto pormenorizada, um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
acompanhado, se for caso disso, de uma 
proposta legislativa. O relatório deve 
concentrar-se, em especial:

a) Numa avaliação da necessidade e 
da viabilidade de alargar o âmbito de 
aplicação do presente regulamento a outros 
ecossistemas, incluindo terras com 
elevadas reservas de carbono e terras com 
um elevado valor em termos de 
biodiversidade, tais como prados, turfeiras 
e zonas húmidas;
b) Na necessidade e na viabilidade de 
alargar o âmbito de aplicação do presente 
regulamento a outros produtos de base e 
produtos derivados, em especial a outras 
carnes provenientes de animais 
alimentados com produtos de base e 
produtos derivados abrangidos pelo 
presente regulamento, à carne de bovino 
transformada, ao carvão vegetal e à cana-
de-açúcar;
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c) No impacto do presente 
regulamento nos agricultores, em especial 
nos pequenos agricultores, nos povos 
indígenas e nas comunidades locais, e na 
possível necessidade de apoio adicional 
para a transição para cadeias de 
abastecimento sustentáveis.
d) Na necessidade e na viabilidade de 
instrumentos adicionais de facilitação do 
comércio para apoiar a realização dos 
objetivos do presente regulamento, 
nomeadamente através do 
reconhecimento de sistemas de 
certificação.

Or. en

Justificação

A análise do impacto sobre os pequenos agricultores é muito importante e urgente, dado que 
a UE tem de evitar um aumento da pobreza em virtude de uma transferência involuntária dos 
operadores para as grandes plantações na sua cadeia de abastecimento. Também já deverá 
ser possível analisar este impacto após dois anos.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar cinco anos após a 
entrada em vigor e, pelo menos, de cinco 
em cinco anos após essa data, a Comissão 
deve efetuar uma revisão geral do 
presente regulamento e apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho acompanhado, se for caso disso, 
de uma proposta legislativa. O primeiro 
dos relatórios deve incluir, 
concretamente, com base em estudos 
específicos, uma avaliação:

Suprimido

a) Da necessidade e da viabilidade de 
instrumentos adicionais de facilitação do 
comércio para apoiar a realização dos 
objetivos do regulamento, nomeadamente 
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através do reconhecimento de sistemas de 
certificação;
b) Do impacto do regulamento nos 
agricultores, em especial nos pequenos 
agricultores, nos povos indígenas e nas 
comunidades locais, e da possível 
necessidade de apoio adicional para a 
transição para cadeias de abastecimento 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo da revisão geral 
prevista no n.º 1, a Comissão deve efetuar 
uma primeira revisão do anexo I o mais 
tardar dois anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento e, 
posteriormente, a intervalos regulares, a 
fim de avaliar a pertinência de alterar ou 
alargar os produtos em causa enumerados 
no anexo I, a fim de garantir que todos os 
produtos que contenham ou tenham sido 
alimentados ou fabricados com algum dos 
produtos de base em causa sejam incluídos 
nessa lista, a menos que a procura desses 
produtos tenha um efeito negligenciável na 
desflorestação. As revisões devem basear-
se numa avaliação do efeito dos produtos 
de base e produtos derivados em causa na 
desflorestação e na degradação florestal e 
ter em conta alterações no consumo, 
conforme indicado por dados científicos.

3. Sem prejuízo da primeira revisão 
geral prevista no n.º 1, a Comissão deve 
efetuar, a intervalos regulares, uma 
revisão do anexo I a fim de avaliar a 
pertinência de alterar ou alargar os 
produtos em causa enumerados no anexo I, 
a fim de garantir que todos os produtos que 
contenham ou tenham sido fabricados com 
algum dos produtos de base em causa 
sejam incluídos nessa lista, a menos que a 
procura desses produtos tenha um efeito 
negligenciável na desflorestação. As 
revisões devem basear-se numa avaliação 
do efeito dos produtos de base e produtos 
derivados em causa na desflorestação e na 
degradação florestal e ter em conta 
alterações no consumo, conforme indicado 
por dados científicos. A Comissão pode 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 33.º para alterar o anexo I, 
de modo a incluir produtos em causa que 
contenham ou tenham sido fabricados 
utilizando algum dos produtos de base em 
causa.

Or. en
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Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na sequência de uma revisão 
conforme previsto no n.º 3, a Comissão 
pode adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 33.º para 
alterar o anexo I, de modo a incluir 
produtos em causa que contenham ou 
tenham sido fabricados utilizando algum 
dos produtos de base em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 3.º a 12.º, 14.º a 22.º, 
24.º, 29.º e 30.º são aplicáveis 12 meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. Os artigos 3.º a 12.º, 14.º a 22.º, 
24.º, 29.º e 30.º são aplicáveis 24 meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A criação de cadeias de abastecimento segregadas para os produtos de base e os produtos 
derivados em causa levará tempo e poderá exigir normas e orientações específicas em função 
do produto de base, dado que os desafios que os produtos de base representam nas cadeias 
de abastecimento podem variar significativamente de um produto para outro.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos referidos no n.º 2 são 
aplicáveis 24 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento para os 
operadores que sejam microempresas53 
estabelecidas até 31 de dezembro de 2020, 
com exceção dos produtos abrangidos pelo 
anexo do Regulamento (UE) n.º 995/2010.

3. Os artigos referidos no n.º 2 são 
aplicáveis 36 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento para os 
operadores que sejam microempresas53 ou 
PME estabelecidas até 31 de dezembro de 
2020, com exceção dos produtos 
abrangidos pelo anexo do Regulamento 
(UE) n.º 995/2010.

__________________ __________________
53 Na aceção do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
2013/34/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa 
às demonstrações financeiras anuais, às 
demonstrações financeiras consolidadas e 
aos relatórios conexos de certas formas de 
empresas, que altera a Diretiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho.

53 Na aceção do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 
2013/34/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa 
às demonstrações financeiras anuais, às 
demonstrações financeiras consolidadas e 
aos relatórios conexos de certas formas de 
empresas, que altera a Diretiva 2006/43/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga as Diretivas 78/660/CEE e 
83/349/CEE do Conselho.

Or. en

Alteração 98

Proposta de regulamento
Anexo I – quadro

Texto da Comissão

Gado bovino ex 0102 Bovinos vivos
ex 0201 Carnes de bovino, frescas ou 
refrigeradas
ex 0202 Carnes de bovino, congeladas
ex 0206 10 Miudezas comestíveis de 
bovinos, frescas ou refrigeradas
ex 0206 22 Fígados comestíveis de bovinos, 
congelados
ex 0206 29 Miudezas comestíveis de 
bovinos (excluindo línguas e fígados), 
congeladas
ex 4101 Couros e peles em bruto de 
bovinos (frescos ou salgados, secos, 
tratados pela cal, piquelados ou 
conservados de outro modo, mas não 
curtidos, nem apergaminhados, nem 
preparados de outro modo), mesmo 
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depilados ou divididos
ex 4104 Couros e peles curtidos ou crust, 
de bovinos, depilados, mesmo divididos, 
mas não preparados de outro modo
ex 4107 Couros preparados após 
curtimenta ou após secagem (crusting) e 
couros e peles apergaminhados, de 
bovinos, depilados, mesmo divididos 

Cacau 1801 00 00 Cacau inteiro ou partido, em 
bruto ou torrado
1802 00 00 Cascas, películas e outros 
desperdícios de cacau
1803 Pasta de cacau, mesmo 
desengordurada
1804 00 00 Manteiga, gordura e óleo de 
cacau
1805 00 00 Cacau em pó, sem adição de 
açúcar ou de outros edulcorantes
1806 Chocolate e outras preparações 
alimentícias que contenham cacau

Café 0901 Café, mesmo torrado ou descafeinado; 
cascas e películas de café; sucedâneos do 
café que contenham café em qualquer 
proporção

Óleo de palma 1511 Óleo de palma (dendê) e respetivas 
frações, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados

1207 10 Nozes e amêndoas de palma 
(palmiste) (coconote)

1513 21 Óleos de amêndoa de palma 
(palmiste) (coconote) ou de babaçu, e 
respetivas frações

1513 29 Óleos de amêndoa de palma 
(palmiste) (coconote) e de babaçu, e 
respetivas frações, mesmo refinados, mas 
não quimicamente modificados (expt. óleos 
em bruto)

2306 60 Bagaços (Tortas) e outros resíduos 
sólidos de nozes ou de amêndoas de palma 
(palmiste) (coconote), mesmo triturados ou 
em pellets, da extração de óleos de nozes ou 
amêndoas de palma (palmiste) (coconote)

Soja 1201 Soja, mesmo triturada
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1208 10 Farinha de soja

1507 Óleo de soja e respetivas frações, 
mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados

2304 Bagaços (Tortas) e outros resíduos 
sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da 
extração do óleo de soja

Madeira 4401 Lenha em qualquer forma; madeira em 
estilhas ou em partículas; serradura 
(serragem), desperdícios e resíduos, de 
madeira, mesmo aglomerados em toros 
(toras), briquetes, pellets ou em formas 
semelhantes

4403 Madeira em bruto, mesmo descascada, 
desalburnada ou esquadriada

4406 Dormentes de madeira para vias-
férreas ou semelhantes

4407 Madeira serrada ou fendida 
longitudinalmente, cortada transversalmente 
ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou 
unida pelas extremidades, de espessura 
superior a 6 mm

4408 Folhas para folheados (incluindo as 
obtidas por corte de madeira estratificada), 
folhas para contraplacados (compensados) 
ou para madeiras estratificadas semelhantes 
e outras madeiras, serradas 
longitudinalmente, cortadas 
transversalmente ou desenroladas, mesmo 
aplainadas, lixadas ou unidas pelas bordas 
ou pelas extremidades, de espessura não 
superior a 6 mm

4409 Madeira (incluído os tacos e frisos 
para soalhos, não montados) perfilada (com 
espigas, ranhuras, filetes, entalhes, 
chanfrada, com juntas em V, com cercadura, 
boleada ou semelhantes) ao longo de uma 
ou mais bordas, faces ou extremidades, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas 
extremidades

4410 Painéis de partículas, painéis 
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denominados «oriented strand board» 
(OSB) e painéis semelhantes 
(«waferboard», por exemplo), de madeira 
ou de outras matérias lenhosas, mesmo 
aglomeradas com resinas ou com outros 
aglutinantes orgânicos

4411 Painéis de fibras de madeira ou de 
outras matérias lenhosas, mesmo 
aglomeradas com resinas ou com outros 
aglutinantes orgânicos

4412 Madeira contraplacada (compensada), 
madeira folheada, e madeiras estratificadas 
semelhantes

4413 00 00 Madeira densificada, em blocos, 
pranchas, lâminas ou perfis

4414 00 Molduras de madeira para quadros, 
fotografias, espelhos ou objetos semelhantes

4415 Caixotes, caixas, engradados, barricas 
e embalagens semelhantes, de madeira; 
carretéis para cabos, de madeira; paletes 
simples, paletes-caixas e outros estrados 
para carga, de madeira; taipais de paletes de 
madeira

(Material que não seja de embalagem 
utilizado exclusivamente como material de 
embalagem para sustentar, proteger ou 
transportar outro produto colocado no 
mercado)

4416 00 00 Barris, cubas, balsas, dornas, 
selhas e outras obras de tanoeiro e 
respetivas partes de madeira, incluindo as 
aduelas

4418 Obras de marcenaria e peças de 
carpintaria para construções, incluindo os 
painéis celulares, os painéis montados 
para revestimento de pavimentos (pisos) e 
as fasquias para telhados (shingles e 
shakes), de madeira

Pasta e papel dos capítulos 47 e 48 da 
Nomenclatura Combinada, com exceção dos 
produtos de bambu e do papel ou cartão 
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para reciclar (desperdícios e aparas)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
9403 90 30 Móveis de madeira

9406 10 00 Construções pré-fabricadas de 
madeira

Alteração

Gado bovino ex 0102 Bovinos vivos
ex 0201 Carnes de bovino, frescas ou 
refrigeradas
ex 0202 Carnes de bovino, congeladas

Cacau 1801 00 00 Cacau inteiro ou partido, em 
bruto ou torrado
1802 00 00 Cascas, películas e outros 
desperdícios de cacau
1803 Pasta de cacau, mesmo 
desengordurada
1804 00 00 Manteiga, gordura e óleo de 
cacau
1805 00 00 Cacau em pó, sem adição de 
açúcar ou de outros edulcorantes
1806 Chocolate e outras preparações 
alimentícias que contenham cacau, se 
produzidos fora da UE

Café 0901 Café, mesmo torrado ou descafeinado; 
cascas e películas de café; sucedâneos do 
café que contenham café em qualquer 
proporção

Óleo de palma 1511 Óleo de palma (dendê) e respetivas 
frações, mesmo refinados, mas não 
quimicamente modificados

1207 10 Nozes e amêndoas de palma 
(palmiste) (coconote)

1513 21 Óleos de amêndoa de palma 
(palmiste) (coconote) ou de babaçu, e 
respetivas frações

1513 29 Óleos de amêndoa de palma 
(palmiste) (coconote) e de babaçu, e 
respetivas frações, mesmo refinados, mas 
não quimicamente modificados (expt. óleos 
em bruto)

2306 60 Bagaços (Tortas) e outros resíduos 
sólidos de nozes ou de amêndoas de palma 
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(palmiste) (coconote), mesmo triturados ou 
em pellets, da extração de óleos de nozes ou 
amêndoas de palma (palmiste) (coconote)

Grupos de códigos e subposições do SH 
1517..., 3401..., 3823..., 3824..., 3826 
Derivados à base de óleo de palma e óleo 
de palmiste

Soja 1201 Soja, mesmo triturada

1208 10 Farinha de soja

1507 Óleo de soja e respetivas frações, 
mesmo refinados, mas não quimicamente 
modificados

2304 Bagaços (Tortas) e outros resíduos 
sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da 
extração do óleo de soja

Madeira 4401 Lenha em qualquer forma; madeira em 
estilhas ou em partículas; serradura 
(serragem), desperdícios e resíduos, de 
madeira, mesmo aglomerados em toros 
(toras), briquetes, pellets ou em formas 
semelhantes

4403 Madeira em bruto, mesmo descascada, 
desalburnada ou esquadriada

4406 Dormentes de madeira para vias-
férreas ou semelhantes

4407 Madeira serrada ou fendida 
longitudinalmente, cortada transversalmente 
ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou 
unida pelas extremidades, de espessura 
superior a 6 mm

4408 Folhas para folheados (incluindo as 
obtidas por corte de madeira estratificada), 
folhas para contraplacados (compensados) 
ou para madeiras estratificadas semelhantes 
e outras madeiras, serradas 
longitudinalmente, cortadas 
transversalmente ou desenroladas, mesmo 
aplainadas, lixadas ou unidas pelas bordas 
ou pelas extremidades, de espessura não 
superior a 6 mm
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4409 Madeira (incluído os tacos e frisos 
para soalhos, não montados) perfilada (com 
espigas, ranhuras, filetes, entalhes, 
chanfrada, com juntas em V, com cercadura, 
boleada ou semelhantes) ao longo de uma 
ou mais bordas, faces ou extremidades, 
mesmo aplainada, lixada ou unida pelas 
extremidades

4410 Painéis de partículas, painéis 
denominados «oriented strand board» 
(OSB) e painéis semelhantes 
(«waferboard», por exemplo), de madeira 
ou de outras matérias lenhosas, mesmo 
aglomeradas com resinas ou com outros 
aglutinantes orgânicos

4411 Painéis de fibras de madeira ou de 
outras matérias lenhosas, mesmo 
aglomeradas com resinas ou com outros 
aglutinantes orgânicos

4412 Madeira contraplacada (compensada), 
madeira folheada, e madeiras estratificadas 
semelhantes

4413 00 00 Madeira densificada, em blocos, 
pranchas, lâminas ou perfis

4414 00 Molduras de madeira para quadros, 
fotografias, espelhos ou objetos semelhantes

4415 Caixotes, caixas, engradados, barricas 
e embalagens semelhantes, de madeira; 
carretéis para cabos, de madeira; paletes 
simples, paletes-caixas e outros estrados 
para carga, de madeira; taipais de paletes de 
madeira

(Material que não seja de embalagem 
utilizado exclusivamente como material de 
embalagem para sustentar, proteger ou 
transportar outro produto colocado no 
mercado)

4416 00 00 Barris, cubas, balsas, dornas, 
selhas e outras obras de tanoeiro e 
respetivas partes de madeira, incluindo as 
aduelas
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Pasta e papel dos capítulos 47 e 48 da 
Nomenclatura Combinada, com exceção dos 
produtos de bambu e do papel ou cartão 
para reciclar (desperdícios e aparas)

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 
9403 90 30 Móveis de madeira

9406 10 00 Construções pré-fabricadas de 
madeira

Borracha Borracha natural, balata, guta-percha, 
guaiule, chicle e gomas semelhantes, em 
formas primárias ou em chapas, folhas ou 
tiras

4005 Borracha misturada, não 
vulcanizada, em formas primárias ou em 
chapas, folhas ou tiras

4006 Borracha não vulcanizada em outras 
formas (por exemplo, varetas, tubos e 
perfis) e artigos (por exemplo, discos, 
anilhas (arruelas))

4007 Fios e cordas, de borracha 
vulcanizada

4008 Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, 
de borracha vulcanizada não endurecida

4010 Correias transportadoras ou de 
transmissão, de borracha vulcanizada

4011 Pneumáticos novos, de borracha 
(outros)

4012 Pneumáticos recauchutados ou 
usados, de borracha; pneus maciços ou 
ocos, bandas de rodagem intercambiáveis 
para pneumáticos e flaps, de borracha

4013 Câmaras de ar de borracha

4015 Vestuário e seus acessórios 
(incluindo as luvas), de borracha 
vulcanizada não endurecida, para 
quaisquer usos

4016 Outras obras de borracha 
vulcanizada não endurecida não 
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especificadas no capítulo 40

4017 Borracha endurecida (ebonite, por 
exemplo) sob qualquer forma, incluindo os 
desperdícios e resíduos; obras de borracha 
endurecida

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução
As florestas mundiais são os pulmões do nosso planeta. Armazenam o CO2 e protegem-nos 
assim do aquecimento global. Além disso, encerram 80% da biodiversidade da Terra e 
proporcionam uma fonte de subsistência e de rendimento a cerca de 25% da população 
mundial. A desflorestação crescente das florestas mundiais é, pois, extremamente 
preocupante. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 
estima que, entre 1990 e 2020, foram abatidos 420 milhões de hectares de floresta. Tal é o 
equivalente a uma área maior do que a União Europeia. O relator congratula-se com o facto 
de a Comissão Europeia ter acolhido as exigências feitas pelo Parlamento Europeu no seu 
relatório de iniciativa legislativa de outubro de 2020 de uma proposta de um quadro jurídico 
que permita travar e reverter a desflorestação mundial induzida pela UE. O relator considera, 
no entanto, que a proposta pode ser melhorada conforme sugerido no presente relatório.

Âmbito de aplicação
O principal fator da desflorestação é a expansão das terras agrícolas para produzir produtos de 
base como gado bovino, madeira, óleo de palma, soja, cacau, café e borracha. O aumento da 
população mundial e a procura crescente de produtos agrícolas deverão aumentar ainda mais a 
procura de terras agrícolas e aumentar a pressão sobre as florestas. Por conseguinte, é 
fundamental que o regulamento abranja não só os produtos de madeira, mas também os 
produtos de base que são plantados ou produzidos em antigas áreas florestais que foram 
convertidas em terras agrícolas. A Comissão afirma que avaliou a inclusão dos produtos de 
base e dos produtos derivados que serão abrangidos pelo presente regulamento com base 
numa análise custo-benefício pormenorizada e selecionou assim os produtos de base para os 
quais uma intervenção pode trazer os maiores benefícios por unidade de valor de comércio. 
Embora o milho e a borracha tenham sido incluídos na sua avaliação de impacto, a Comissão 
decidiu não os incluir no âmbito de aplicação da sua proposta, dado que «tal exigiria um 
grande esforço e encargos financeiros e administrativos significativos, com um retorno 
limitado em termos de reduzir a desflorestação induzida pelo consumo da UE».

O relator discorda desta conclusão e propõe que se inclua pelo menos a borracha no âmbito de 
aplicação do presente regulamento. Além disso, o relator alarga o âmbito de aplicação aos 
produtos derivados de produtos à base de óleo de palma, como os cosméticos, dado que estes 
produtos representam uma parte importante do óleo de palma importado. De acordo com a 
equipa de cientistas que produziu o conjunto de dados sobre a desflorestação incorporada para 
a avaliação de impacto da Comissão, existe uma incoerência fundamental na relação custo-
benefício, que conduz a um desfasamento quando se pretende estimar a desflorestação 
incorporada e o valor económico que lhe está associado. Finalmente, a Comissão calculou a 
desflorestação incorporada apenas com base na importação de borracha natural e não no valor 
de todos os produtos transformados à base de borracha. 

O relator entende que a lista estabelecida na avaliação de impacto constitui um bom ponto de 
partida, mas que esta lista deve ser objeto de uma revisão suplementar no futuro, a fim de 
aumentar a ambição do regulamento. Por conseguinte, o relator pede à Comissão que reveja o 
regulamento dois anos após a sua entrada em vigor e que efetue, entretanto, avaliações de 
impacto pormenorizadas sobre o eventual alargamento do âmbito de aplicação a outros 
ecossistemas e produtos de base, como outras carnes, carne de bovino transformada, cana-de-
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açúcar e carvão vegetal.

Papel dos direitos dos povos indígenas
A proposta da Comissão estabelece três condições claras que têm de ser cumpridas para 
colocar produtos de base e produtos derivados no mercado da UE. Infelizmente, a Comissão 
apenas refere o cumprimento da legislação nacional como uma das três condições. O relator 
entende que esta condição deve incluir também o respeito pelas normas internacionais em 
matéria de direitos de propriedade consuetudinários e povos indígenas. Estes são as primeiras 
vítimas da desflorestação, que perdem as suas casas e os seus meios de subsistência. Ao 
mesmo tempo, os estudos mostram que as taxas de desflorestação nas terras detidas pelas 
comunidades indígenas são significativamente mais baixas, dado que estas comunidades 
tendem a gerir de maneira ativa e sustentável as florestas de que vivem. 

O relator presta especial atenção às condições de vida dos grupos mais vulneráveis da 
população, que não podem ser alteradas pelo presente regulamento em nenhuma 
circunstância. 

Pequenos agricultores

A percentagem de pequenos agricultores nos produtos de base que serão abrangidos pelo 
presente regulamento é muito elevada, atingindo 80% no setor do cacau, por exemplo. Por 
conseguinte, é fundamental conceber o presente regulamento de modo a não conduzir à 
exclusão destes pequenos agricultores. Consequentemente, o relator sublinha a necessidade de 
prestar apoio financeiro e técnico para ajudar os pequenos agricultores a cumprirem os novos 
requisitos, em particular no que diz respeito ao requisito de geolocalização. O relator propõe 
que se permita mais alguma flexibilidade prevendo a possibilidade de coordenadas de 
geolocalização para uma zona de produção e não necessariamente para cada parcela de 
terreno a fim de evitar a exclusão dos pequenos agricultores.

Sistema de rastreabilidade

A ideia de rastreabilidade até cada parcela de terreno através da geolocalização é o elemento 
mais inovador da proposta da Comissão. Esta nova ideia torna a proposta tangível e 
abrangente para todos os cidadãos, mas também coloca os maiores desafios à aplicação no 
terreno. 

Os produtos de base com risco de desflorestação ou de degradação florestal provêm 
frequentemente de cadeias de abastecimento mundiais. As empresas podem chegar a ter 10 
000 artigos e até 190 000 fornecedores nos seus sistemas e os ingredientes com este risco 
podem ser provenientes de 15 países de origem em média. As cadeias de abastecimento destes 
produtos de base podem ser significativamente diferentes de um produto de base para outro. 
Com as normas atuais, não é possível rastrear cada produto até uma parcela individual de um 
pequeno agricultor. Para muitos produtos de base, os operadores partilham as infraestruturas 
da cadeia de abastecimento. Tal significa que os camiões recolhem os produtos de base em 
regiões diferentes (sem desflorestação e com desflorestação), misturam estes produtos de base 
em armazéns ou em fábricas, donde são depois transportados para navios em tanques mistos 
que podem abastecer vários continentes. Para garantir que um produto de base não está 
associado à desflorestação é necessário criar cadeias de abastecimento segregadas. Os 
exemplos de produtos sem OGM mostraram que tal é possível, mas é complicado, exige 
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tempo e é dispendioso. O relator entende, portanto, que a Comissão deve analisar as 
diferentes cadeias de abastecimento e estabelecer normas em matéria de requisitos de 
diligência devida, instrumentos de rastreabilidade e normas de responsabilidade para as 
diferentes cadeias de abastecimento que são abrangidas pelo presente regulamento. Estas 
orientações devem também ter em conta a natureza específica dos produtos de base. Os 
cafeeiros, por exemplo, têm de ser podados de cinco em cinco anos. Estes procedimentos não 
devem ser interpretados como uma desflorestação. Além disso, para permitir aplicar 
adequadamente o presente regulamento e adaptar as cadeias de abastecimento, o relator adiou 
por um ano as datas de aplicação previstas no artigo 36.º.

Sistemas de diligência devida

De acordo com o sistema de diligência devida da Comissão, os operadores e os comerciantes 
que não sejam PME devem garantir que o risco de colocação no mercado de produtos de base 
ou de produtos derivados não conformes seja negligenciável. Por conseguinte, devem aplicar 
o conceito de diligência devida, incluindo a recolha das informações pertinentes (artigo 9.º), 
bem como a avaliação dos riscos e a adoção de medidas de atenuação dos riscos (artigo 10.º). 
O relator congratula-se com a abordagem de diligência devida, mas os deveres e as 
responsabilidades dos diferentes operadores e comerciantes na cadeia de abastecimento são 
muito vagos na proposta atual da Comissão, o que é um fator de insegurança jurídica. Com a 
sua redação, a proposta da Comissão implica que cada operador e cada comerciante da cadeia 
de abastecimento que não seja uma PME tem de tomar todas as medidas do procedimento de 
diligência devida. Tal resultaria numa carga administrativa enorme e numa duplicação de 
esforços, e responsabilizaria os operadores que estão no final da cadeia de abastecimento por 
questões que estão fora do seu controlo. O relator esclarece, portanto, que a primeira análise 
relativa à diligência devida só deve ser efetuada pelo operador ou pelo comerciante que 
coloca um produto no mercado da UE pela primeira vez. Esta informação sobre a diligência 
devida, que será fornecida de forma harmonizada e digital através de uma declaração relativa 
à diligência devida, será depois transmitida aos outros operadores e comerciantes da cadeia de 
abastecimento. 

Avaliação comparativa dos riscos por país

A proposta da Comissão pretende criar um sistema de avaliação comparativa com três níveis 
que atribui aos países ou a uma parte dos países o estatuto de risco baixo, de risco normal ou 
de risco alto. Deste modo, a Comissão espera incentivar os países de risco alto a desenvolver 
mais esforços para a proteção das florestas e permitir uma redução gradual dos requisitos em 
matéria de diligência devida e controlo que têm de ser cumpridos pelos operadores e pelas 
autoridades competentes. O relator entende que a abordagem com três níveis criará 
problemas, em vez de contribuir para a aplicação do presente regulamento. A avaliação de um 
país num nivel de risco alto poderá ser contestada pelo país em causa perante a OMC. Uma 
avaliação no nível de risco alto não conduz automaticamente a uma proibição dos produtos de 
base provenientes destes países, mas os acréscimos dos critérios em matéria de diligência 
devida podem dissuadir as empresas de manterem cadeias de abastecimento a partir dos 
países de risco alto. Além disso, tal seria punitivo para os produtores de países ou regiões de 
risco alto que já tenham feito esforços e investimentos para garantir uma produção sem 
desflorestação. O relator propõe, por conseguinte, restringir a avaliação comparativa dos 
riscos a uma identificação dos países de risco baixo que permita que os produtores apliquem a 
diligência devida em moldes simplificados para estes países e que incentive os outros países a 
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desenvolverem esforços para obterem o estatuto de risco baixo.

Destruição de produtos não conformes

A proposta da Comissão prevê a possibilidade de as autoridades aduaneiras destruírem os 
produtos de base ou os produtos derivados não conformes a pedido da autoridade competente. 
Dado que os produtos não conformes não representam uma ameaça para a saúde dos 
consumidores da UE e que a UE se comprometeu a atingir o objetivo de uma economia 
circular que evite, tanto quanto possível, o desperdício (alimentar), o relator considera que a 
destruição de produtos não conformes não pode ser justificada. 

Conclusão

O consumo da UE é responsável por apenas cerca de 10% da desflorestação mundial. O 
relator está, no entanto, convicto de que a presente proposta pode fazer uma grande diferença 
não só no que se refere ao contributo da União para a desflorestação, mas também à luta 
mundial contra a desflorestação irreversível. A UE é conhecida por dar o exemplo. Se os 
nossos parceiros comerciais e os países terceiros virem que a criação de cadeias de 
abastecimento não associadas à desflorestação funciona, utilizarão os instrumentos que serão 
criados pela UE e convencerão cada vez mais agricultores e proprietários florestais a 
participarem numa utilização mais sustentável das florestas e das terras agrícolas. Afinal, o 
presente regulamento constitui um passo inevitável se queremos ser bem-sucedidos na luta 
contra as alterações climáticas. Tem de ser claro para todos nós que, sem travar a 
desflorestação mundial, todos os esforços que fazemos no território da UE para travar as 
alterações climáticas não serão senão uma gota no oceano.



PR\1253336PT.docx 81/83 PE729.953v03-00

PT



PE729.953v03-00 82/83 PR\1253336PT.docx

PT

ANEXO: LISTA DAS ENTIDADES OU PESSOAS DE QUEM O RELATOR 
RECEBEU CONTRIBUTOS

A lista que se segue é elaborada a título meramente voluntário sob a responsabilidade 
exclusiva do relator. O relator recebeu contributos das seguintes entidades para a elaboração 
do presente projeto de relatório:

Entidade e/ou pessoa
Fern - Making the EU work for People and Forests
Indigenous Peoples and local communities organisations (22 associations from 33 
countries)
Mighty Earth 
Global Witness 
Greenpeace
Rainforest Alliance
Preferred by Nature
Wildlife Conservation Society
Brainforest - Gabon
Inclusive Development International
Youth for Promotion of Development - Cameroon
Synaparcam - Cameroon
Green Development Advocates - Ghana
Zoological Society of London
Resourcetrust Network - Ghana
National Action pour la Promotion et Protection des Peuples et Espéces Menacés DR 
Congo)
FarmForce
ClientEarth
Conservation International Europe
Environmental Investigation Agency
Forest People Programme
Accountability Framework Initiative (NGO)
ISEAL Alliance
Earthsight
Fairtrade Advocacy
Tropenbos
Solidaridad
IUCN - Netherlands
FTAO
Human Rights Watch
WWF European Policy Office
Earthworm
Round Table on Responsible Soy 
Ivorian Multistakeholder organization (30 CSOs and 35 farmer`s organizations)
EDRA/GHIN - European Retail and Home Improvement Association
DIHK - Deutsche Handwerkskammer (German Chamber of Crafts)
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FoodDrinkEurope - European Food and Drink Industry
BVLH - Deutscher Handelsverband Lebensmittel (German food retailer association)
PepsiCo
FEDIOL - EU vegetable oil and proteinmeal industry association
Coceral - European association of trade in cereals, oilseeds, rice, pulses, olive oil, oils and 
fats, animal feed and agrosupply
FEFAC - European Feed Manufacturer`s Association
AVEC - European Poultry Meat Sector
CIBE - International Confederation of European Beet Growers
WILMAR International Limited
USSEC - U.S. Soybean Export Council
CEFIC - European Chemicals Industry Council
APAG - European Oleochemicals & Allied Products Group
CESIO - European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates
BASF
European Brands Association (AIM)
BDSI - Bund deutscher Süßwarenindustrie (German Sweets Association)
ECA - European Chocolate Association
DBV - Deutscher Bauernverband - (German Farmer`s Association)
CEPF - Confederation of European Forest Owners
CopaCocega - European Farmers and Agricooperatives
ELO - European Landowners Association
USSE - Union de Selvicultores del Sur de Europa
EUSTAFOR - Managing State Forests Responsibly
FECOF - Federation Europeen des Communes Forestieres
UEF - Union of European Foresters
Stora Enso 
FFIF - Finnish Forest Industries
Swedish Forest Industries
EOS - European Organization of the Sawmill Industry
FAM
HDH - Hauptverband der deutschen Holzindustrie (Association of German Wood Industry)
French Conseil National du Cuir (French Leather Council)
Carbonex
CEPI - European Paper Industry
ECF - European Coffee Federation


