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Importações do Bangladesh ***I 

Alterações do Parlamento Europeu, aprovadas em 10 de dezembro de 2013, à proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às importações de arroz 

originárias do Bangladesh (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))1 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Proposta de REGULAMENTO DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO relativo às importações de 

arroz originárias do Bangladesh 

Proposta de REGULAMENTO DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO relativo às importações de 

arroz originárias do Bangladesh e que 

revoga o Regulamento (CEE) n.º 3491/90 

do Conselho 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A fim de garantir a fiabilidade e a 

eficiência do regime de importação 

preferencial, deve ser delegado à Comissão 

o poder de adotar atos, em conformidade 

com o artigo 290.º do Tratado, para 

estabelecer regras que subordinem a 

participação no regime à constituição de 

uma garantia. É especialmente importante 

que a Comissão proceda a consultas 

adequadas ao longo dos seus trabalhos 

preparatórios, incluindo ao nível dos 

peritos. Ao preparar e elaborar atos 

delegados, a Comissão deverá assegurar a 

transmissão simultânea, em tempo útil e da 

forma adequada, dos documentos 

relevantes ao Parlamento Europeu e ao 

(3) A fim de garantir a fiabilidade e a 

eficiência do regime de importação 

preferencial, deve ser delegado à Comissão 

o poder de adotar atos, em conformidade 

com o artigo 290.º do Tratado, para 

estabelecer regras que subordinem a 

participação no regime à constituição de 

uma garantia em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 1964/2006 da 

Comissão de 22 de dezembro de 2006 que 

estabelece as normas de execução 

relativas à abertura e ao modo de gestão 

de um contingente de importação de arroz 

originário do Bangladesh, em aplicação 

do Regulamento (CEE) n.º 3491/90 do 

Conselho1. É especialmente importante 

                                                 
1 O assunto foi devolvido à comissão competente, para reapreciação, nos termos do artigo 

57.°, n.° 2, segundo parágrafo, do Regimento (A7-0304/2013). 



 

 

Conselho. que a Comissão proceda a consultas 

adequadas ao longo dos seus trabalhos 

preparatórios, incluindo ao nível dos 

peritos. Ao preparar e elaborar atos 

delegados, a Comissão deverá assegurar a 

transmissão simultânea, em tempo útil e da 

forma adequada, dos documentos 

relevantes ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. 

 ______________ 

 1 JO L 408 de 30.12.2006, p. 18 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A fim de assegurar condições 

uniformes na aplicação do presente 

regulamento, devem ser atribuídas à 

Comissão competências de execução. 

Salvo disposição explícita em contrário, 

essas competências devem ser exercidas 

nos termos do Regulamento (UE) 

n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 

estabelece as regras e os princípios gerais 

relativos aos mecanismos de controlo pelos 

EstadosMembros do exercício das 

competências de execução pela Comissão. 

Todavia, quando se torne necessária a 

suspensão do regime de importação 

preferencial, a Comissão deve ser 

autorizada a adotar atos de execução sem 

aplicar o Regulamento (UE) n.º 182/2011.  

(4) A fim de assegurar condições 

uniformes para a adoção de certas 

medidas na aplicação do presente 

regulamento, devem ser atribuídas à 

Comissão competências de execução. 

Salvo disposição explícita em contrário, 

essas competências devem ser exercidas 

nos termos do Regulamento (UE) 

n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 

estabelece as regras e os princípios gerais 

relativos aos mecanismos de controlo pelos 

EstadosMembros do exercício das 

competências de execução pela Comissão. 

Todavia, quando se torne necessária a 

suspensão do regime de importação 

preferencial, a Comissão deve adotar um 

ato de execução sem aplicar o 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Para garantir que as vantagens do (7) Para garantir que as vantagens do 



 

 

regime de importação preferencial sejam 

limitadas exclusivamente ao arroz 

originário do Bangladesh, deve ser emitido 

um certificado de origem e deve 

autorizar-se o país exportador a cobrar 

uma taxa de exportação de um montante 

correspondente à redução dos direitos de 

importação, 

regime de importação preferencial sejam 

limitadas exclusivamente ao arroz 

originário do Bangladesh, deve ser emitido 

um certificado de origem.  

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) Este regulamento inscreve-se na 

política comercial comum da União, que 

tem de ser coerente com os objetivos da 

política da União no domínio da 

cooperação para o desenvolvimento, 

previstos no artigo 208.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), nomeadamente a erradicação da 

pobreza e a promoção do desenvolvimento 

sustentável e da boa governação nos 

países em desenvolvimento. Como tal, 

deve igualmente ser conforme aos 

requisitos da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), designadamente a 

decisão relativa ao tratamento 

diferenciado e mais favorável, à 

reciprocidade e à participação mais ativa 

dos países em desenvolvimento (a 

«cláusula de habilitação»), adotada ao 

abrigo do Acordo Geral sobre Pautas 

Aduaneiras e Comércio (GATT) em 1979, 

nos termos da qual os membros da OMC 

podem conceder um tratamento 

diferenciado e mais favorável aos países 

em desenvolvimento, 

 

Alteração  6 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-B (novo) 



 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-B) O presente regulamento baseia-se 

ainda no reconhecimento do direito dos 

pequenos agricultores e dos trabalhadores 

rurais a um rendimento digno e a um 

ambiente de trabalho seguro e saudável 

por ser fundamental para a concretização 

dos objetivos gerais da concessão de 

preferências comerciais, nomeadamente 

aos países em desenvolvimento e aos 

países menos desenvolvidos. A União 

pretende definir e levar a cabo políticas e 

ações comuns com vista a promover o 

desenvolvimento económico, social e 

ambiental sustentável dos países em 

desenvolvimento, tendo como principal 

objetivo a erradicação da pobreza. Neste 

contexto, a ratificação e a efetiva 

aplicação das principais convenções 

internacionais sobre direitos humanos e 

os direitos dos trabalhadores, a proteção 

do ambiente e a boa governação são 

essenciais, tal como refletido pelo regime 

especial de incentivo que estabelece 

preferências pautais adicionais nos 

termos do Regulamento (UE) n.º 978/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

25 de outubro de 2012, relativo à 

aplicação de um sistema de preferências 

pautais generalizadas1, 

 _______________ 

 1 JO L 303 de 31.10.2012, p. 1. 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (7-C) A fim de garantir a conformidade 

do presente regulamento com as 

disposições gerais previstas no 

artigo 208.º do Tratado, apenas o arroz 

produzido, colhido e transformado nos 

termos das convenções da Organização 



 

 

Internacional do Trabalho que figuram 

no anexo VIII do Regulamento (UE) n.º 

978/2012 e, em particular, as convenções 

sobre o trabalho forçado (n.º 29), a 

liberdade sindical e a proteção do direito 

sindical (n.º 87), o direito de organização 

e de negociação coletiva (n.º 98), a 

igualdade de remuneração (n.º 100), a 

abolição do trabalho forçado (n.º 105), a 

discriminação (emprego e profissão) 

(n.º 111) e as piores formas de trabalho 

infantil (n.º 182) deve beneficiar do 

disposto no presente regulamento. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1-A (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O presente regulamento reconhece o 

direito dos pequenos agricultores e dos 

trabalhadores rurais a um rendimento 

digno e a um ambiente de trabalho seguro 

e saudável, e considera que o respeito por 

este direito é fundamental para a 

concretização dos objetivos gerais da 

concessão de preferências comerciais, 

nomeadamente aos países em 

desenvolvimento e aos países menos 

desenvolvidos. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Por meio de um ato de execução 

adotado sem a assistência do comité 

referido no artigo 323.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE) n.º XXXX/XXXX, a 

Comissão deve suspender a aplicação do 

regime de importação preferencial previsto 

no n.º 1 do presente artigo, logo que 

verifique que, durante o ano em curso, as 

3. A Comissão deve adotar um ato de 

execução que suspenda a aplicação do 

regime de importação preferencial previsto 

no n.º 1 do presente artigo, logo que 

verifique que, durante o ano em curso, as 

importações admissíveis ao regime em 

questão atingiram a quantidade referida no 

n.º 2 do presente artigo. O referido ato de 



 

 

importações admissíveis ao regime em 

questão atingiram a quantidade referida no 

n.º 2. 

execução é adotado sem recorrer ao 

procedimento a que se refere o 

artigo 5.º-A, n.º 2. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Apresentação de prova de que o 

Bangladesh cobrou uma taxa de 

exportação de um montante 

correspondente à redução referida no n.º 

1; 

Suprimido 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O poder de adotar os atos delegados 

referidos no artigo 3.º é conferido à 

Comissão por um período indeterminado a 

contar da data de entrada em vigor do 

presente regulamento.  

2. O poder de adotar os atos delegados a 

que se refere o artigo 3.º é conferido à 

Comissão por um período de cinco anos a 

contar de ...*. A Comissão elabora um 

relatório relativo à delegação de poderes, 

o mais tardar nove meses antes do final 

do prazo de cinco anos. A delegação de 

poderes é tacitamente prorrogada por 

prazos de igual duração, salvo se o 

Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 

se opuserem pelo menos três meses antes 

do final de cada prazo.  

 ___________ 

 * Data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

 



 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os atos delegados adotados em 

aplicação do disposto no artigo 3.º só 

entram em vigor se nem o Parlamento 

Europeu nem o Conselho formularem 

objeções no prazo de dois meses a contar 

da notificação do ato a estas duas 

instituições ou se, antes do termo desse 

prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 

informarem a Comissão de que não 

formularão objeções. Esse período pode ser 

prorrogado por dois meses por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho. 

5. Os atos delegados adotados em 

aplicação do disposto no artigo 3.º só 

entram em vigor se nem o Parlamento 

Europeu nem o Conselho formularem 

objeções no prazo de dois meses a contar 

da notificação do ato a estas duas 

instituições ou se, antes do termo desse 

prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 

informarem a Comissão de que não 

formularão objeções. Esse período pode ser 

prorrogado por quatro meses por iniciativa 

do Parlamento Europeu ou do Conselho. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 5.º-A 

 Procedimento de comitologia 

 1. A Comissão é assistida pelo Comité 

para a organização comum dos mercados 

agrícolas, criado pelo artigo [323.º, n.º 1] 

do Regulamento (UE) n.º  [xxxx/yyyy] do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

....., que estabelece uma organização 

comum dos mercados agrícolas e 

disposições específicas para certos 

produtos agrícolas (Regulamento «OCM 

única»)1. Este Comité deve ser entendido 

como comité na aceção do Regulamento 

(UE) n.º 182/2011. 

 2. Sempre que seja feita referência ao 

presente número, é aplicável o artigo 5.º 

do Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

 3. Se for necessário obter o parecer da 

comissão por procedimento escrito, tal 

procedimento será encerrado sem 



 

 

resultados se, dentro do prazo fixado para 

a formulação do parecer, o presidente da 

comissão assim o decidir ou a maioria dos 

membros da comissão assim o requerer. 

 _______________ 

 1 COD/2010/0385. 

 

 

 

 


