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Alteração 24
Niels Busk

Proposta de regulamento
–

Texto da Comissão Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. da

Justificação

A proposta inclui na sua base jurídica o artigo 95.º do Tratado, que tem por objectivo 
eliminar as barreiras ao comércio dentro da Comunidade. O regulamento proposto não 
elimina quaisquer barreiras ao comércio, mas, pelo contrário, introduz obstáculos ao 
comércio dos produtos derivados da foca. A proposta assenta, portanto, no artigo 133.º, que 
tem por objecto a política comercial comum. Sendo, previsivelmente, contrário às regras da 
OMC, o regulamento proposto deve, por isso, ser rejeitado. Por último, mas igualmente 
importante, poderá agravar a situação do bem-estar animal, o que constitui um terceiro 
motivo para rejeitar a proposta da Comissão.

Alteração 25
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

No n.º 70 da sua Resolução de 12 de 
Outubro de 2006 sobre um Plano de 
Acção Comunitário relativo à Protecção e 
ao Bem-Estar dos Animais, o Parlamento 
Europeu convidou a Comissão a propor 
uma proibição total da importação de 
produtos derivados da foca 1,
1 JO C 308E, de 16.12.2006, p. 170.

Or. en
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Justificação

Faz-se aqui referência à resolução do Parlamento Europeu sobre um plano de acção 
comunitário relativo à protecção e ao bem-estar dos animais 2006 –2010, na qual se convida 
a Comissão a propor uma proibição total da importação de produtos derivados da foca.

Alteração 26
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em 26 de Setembro de 2006, o 
Parlamento Europeu adoptou uma 
Declaração sobre a proibição dos 
produtos derivados da foca na União 
Europeia1, 
1 Textos Aprovados, P6_TA(2006)0369.

Or. en

Justificação

Faz-se aqui referência à declaração escrita do Parlamento Europeu sobre a proibição dos 
produtos derivados da foca na União Europeia, que insta à introdução desta proibição.

Alteração 27
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando -1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na Recomendação 1776, de 17 de 
Novembro de 2006, a Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa 
convidou os seus Estados-Membros, 
nomeadamente, a:
a) proibir todos os métodos cruéis de caça 
que não garantam a morte instantânea e 
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sem sofrimento dos animais, bem como o 
atordoamento de animais com 
instrumentos como hakapiks, maças e 
armas de fogo; e
b) promover iniciativas tendentes a proibir 
a importação e a comercialização de 
produtos derivados da foca;

Or. en

Justificação

Faz-se referência à recomendação do Conselho da Europa que insta os seus membros a 
promover iniciativas tendentes a proibir o comércio de produtos derivados da foca e que, de 
alguma forma, está na origem da proposta de regulamento.

Alteração 28
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) As focas são animais dotados de 
sensibilidade à dor, à angústia, ao medo e a 
outras formas de sofrimento.

(1) As focas são animais sencientes, ou 
seja, dotados de sensibilidade à dor, à 
angústia, ao medo e a outras formas de 
sofrimento.

Or. en

Justificação

Esta disposição emprega o termo geralmente utilizado para descrever os animais que sentem 
dor, stress e outras emoções.
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Alteração 29
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A caça à foca tem levado à expressão 
de sérias preocupações por parte de 
cidadãos, de entidades governamentais e 
do Parlamento Europeu, sensíveis a 
considerações relacionadas com o bem-
estar dos animais, porquanto há indicações 
de que o abate e a esfola das focas 
poderão não estar a processar-se sem dor, 
angústia e outras formas de sofrimento 
evitável. A Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos concluiu, no 
seu parecer científico sobre os aspectos do 
bem-estar animal no abate e na esfola de 
focas, que é possível matar as focas 
rápida e eficazmente sem lhes causar dor 
ou angústia evitáveis, declarando 
igualmente que, na prática, o abate nem 
sempre é eficaz e isento de desumanidade.

(3) A caça à foca tem levado à expressão 
de sérias preocupações por parte de 
cidadãos, de entidades governamentais e 
do Parlamento Europeu, sensíveis a 
considerações relacionadas com o bem-
estar dos animais, porquanto as focas 
abatidas e esfoladas no âmbito da caça 
comercial são sujeitas a dor, angústia e 
outras formas de sofrimento.

Or. en

Justificação

Neste caso, a questão não é a de saber se as focas podem, em teoria, ser sistematicamente 
mortas com humanidade, mas antes a de saber se, na prática, podem ser mortas com 
humanidade no ambiente em que decorre a caça à foca. A fim de evitar confusão, a 
declaração é suprimida.

Alteração 30
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para eliminar a actual fragmentação do 
mercado interno, é necessário prever regras 

(6) Para eliminar a actual fragmentação do 
mercado interno e para dar resposta às 
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harmonizadas, atendendo 
simultaneamente às considerações 
relacionadas com o bem-estar animal. 
Para o efeito, é adequada uma proibição da 
colocação de produtos derivados da foca 
no mercado.

preocupações dos cidadãos europeus no 
tocante ao bem-estar animal e ter em 
conta as questões de conservação da 
natureza, é necessário prever regras 
harmonizadas que assentem nestas
considerações. Para estes fins, é adequada 
uma proibição da colocação de produtos 
derivados da foca no mercado.

Or. en

Justificação

O regulamento pretende igualmente dar resposta a preocupações em matéria de bem-estar 
animal e, em termos mais gerais, a questões de conservação da natureza. É importante 
sublinhar estes aspectos, nomeadamente para cumprir determinadas disposições no contexto 
da OMC.

Alteração 31
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As diversas proibições que o presente 
regulamento prevê devem responder às 
preocupações em matéria de bem-estar 
animal expressas por cidadãos quanto à 
colocação no mercado comunitário – para 
além das importações de países terceiros –
de produtos obtidos de focas que possam 
não ter sido abatidas e esfoladas sem dor, 
angústia e outras formas de sofrimento 
evitável.

(10) As diversas proibições que o presente 
regulamento prevê devem responder às 
preocupações em matéria de bem-estar 
animal expressas por cidadãos quanto à 
colocação no mercado comunitário – para 
além das importações de países terceiros –
de produtos obtidos de focas que possam 
não ter sido abatidas e esfoladas sem dor, 
angústia e outras formas de sofrimento.

Or. en

Justificação

Não sendo possível quantificar o conceito expresso pelo termo, o sofrimento inevitável pode 
ser muito intenso.
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Alteração 32
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As diversas proibições que o presente 
regulamento prevê devem responder às 
preocupações em matéria de bem-estar 
animal expressas por cidadãos quanto à 
colocação no mercado comunitário – para 
além das importações de países terceiros –
de produtos obtidos de focas que possam 
não ter sido abatidas e esfoladas sem dor, 
angústia e outras formas de sofrimento 
evitável.

(10) As diversas proibições que o presente 
regulamento prevê devem responder às 
preocupações em matéria de bem-estar 
animal expressas por cidadãos quanto à 
colocação no mercado comunitário – para 
além das importações de países terceiros –
de produtos obtidos de focas que possam 
não ter sido abatidas e esfoladas sem dor, 
angústia e outras formas de sofrimento.

Or. en

Justificação

É necessário suprimir o termo “evitável”, na medida em que tudo indica que os cidadãos 
comunitários estão preocupados com o sofrimento causado pela caça à foca e não apenas 
com o sofrimento evitável. O sofrimento inevitável pode ser muito intenso, uma vez que o 
termo não é quantificável.

Alteração 33
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Importa, no entanto, prever a 
possibilidade de derrogações à proibição 
geral de colocar no mercado comunitário e 
de importar para a Comunidade ou 
exportar a partir dela produtos derivados da 
foca, na medida em que sejam cumpridas 
as devidas condições com base em 
considerações de bem-estar animal. Para 
o efeito, devem ser previstos critérios cujo 
cumprimento assegure que o abate e a 

(11) Importa, no entanto, prever uma 
derrogação limitada à proibição geral de 
colocar no mercado comunitário e de 
importar para a Comunidade ou exportar a 
partir dela produtos derivados da foca para 
os produtos da caça praticada pelas 
comunidades inuítes.
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esfola das focas se processam sem dor, 
angústia ou outras formas de sofrimento 
evitável. Tais derrogações devem, em 
qualquer caso, ser acordadas a nível 
comunitário, para que em toda a 
Comunidade se apliquem condições 
uniformes a respeito do comércio 
especificamente autorizado ao abrigo 
dessas derrogações e se preserve o 
funcionamento harmonioso do mercado 
interno.

Or. en

Justificação

Uma proibição do comércio de produtos derivados da foca com uma derrogação para o 
chamado abate “humano” não é viável, porquanto as focas são caçadas em locais remotos, 
por milhares de indivíduos que se distribuem por zonas vastas e inacessíveis, pelo que é 
impossível assegurar um controlo efectivo da caça à foca.

Alteração 34
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os interesses económicos e sociais 
fundamentais das comunidades inuítes que 
se dedicam à caça tradicional da foca como 
meio de garantir a sua subsistência não 
devem ser afectados adversamente. A caça 
é parte integrante da cultura e da 
identidade dos membros da sociedade 
inuíte, representando uma fonte de 
rendimento e contribuindo para a 
subsistência do caçador. Os produtos 
derivados de focas caçadas pelos métodos 
tradicionais das comunidades inuítes e que 
contribuem para a sua subsistência não 
devem, pois, ser abrangidos pelas 
proibições que o presente regulamento 
prevê.

(13) Os interesses económicos e sociais 
fundamentais das comunidades inuítes que 
se dedicam à caça tradicional da foca como 
meio de garantir a sua subsistência não 
serão afectados adversamente pelo 
presente regulamento, uma vez que a caça 
de subsistência está ligada apenas ao 
consumo pessoal ou familiar (e, portanto, 
não ao comércio comunitário). Os 
produtos derivados de focas caçadas pelas
comunidades inuítes para fins de 
subsistência que entram no mercado da 
UE unicamente para satisfazer objectivos 
de natureza cultural, nomeadamente 
cerimoniais ou educativos, não devem ser 
abrangidos pelas proibições que o presente 
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regulamento prevê.

Or. en

Justificação

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that 
are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as 
that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family 
consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or 
exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, 
which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some 
instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural 
exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.

Alteração 35
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Devem ser previstas disposições 
adequadas para garantir que as 
derrogações às proibições de comércio 
sejam devidamente aplicadas em 
conformidade com o presente regulamento. 
Para o efeito, terá de haver disposições 
em matéria de regimes de certificação, 
assim como de rotulagem e marcação. Os 
regimes de certificação devem assegurar 
que os produtos derivados da foca sejam 
certificados como originários de animais 
abatidos e esfolados em conformidade 
com os devidos requisitos, que são 
efectivamente aplicados e cujo objecto é 
garantir o abate e a esfola das focas sem 
dor, angústia ou outras formas de 
sofrimento evitável.

(14) Devem ser previstas disposições 
adequadas para garantir que a derrogação 
às proibições de comércio para os 
produtos derivados da foca provenientes 
das comunidades inuítes seja devidamente 
aplicada em conformidade com o presente 
regulamento. 

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa clarificar o reconhecimento da derrogação à proibição de comércio 
unicamente para os produtos com origem na caça praticada pelas comunidades inuítes.

Alteração 36
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em particular, a Comissão deve ser 
habilitada a adoptar todas as medidas 
necessárias para assegurar o 
estabelecimento dos procedimentos 
relativos à apresentação e ao tratamento 
eficiente de pedidos de derrogação às 
proibições de comércio que o presente 
regulamento prevê, assim como para 
assegurar a correcta aplicação do disposto 
no regulamento em matéria de regimes de 
certificação e de rotulagem e marcação. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
nomeadamente completando-o com novos 
elementos não essenciais, essas medidas 
devem ser aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo, previsto 
no artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 
A Comissão deve também ser habilitada a 
decidir de derrogações a proibições de 
comércio previstas pelo presente 
regulamento, bem como da suspensão ou 
revogação dessas derrogações. Atendendo 
a que têm em vista assegurar a gestão do 
regime previsto pelo presente regulamento 
e a sua aplicação em casos individuais, as 
medidas devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
gestão, previsto no artigo 4.º da Decisão 
1999/468/CE.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Este considerando perde a razão de ser caso sejam adoptadas as alterações do relator.

Alteração 37
Jens Holm

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em particular, a Comissão deve ser 
habilitada a adoptar todas as medidas 
necessárias para assegurar o 
estabelecimento dos procedimentos 
relativos à apresentação e ao tratamento 
eficiente de pedidos de derrogação às 
proibições de comércio que o presente 
regulamento prevê, assim como para 
assegurar a correcta aplicação do disposto 
no regulamento em matéria de regimes de 
certificação e de rotulagem e marcação. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
nomeadamente completando-o com novos 
elementos não essenciais, essas medidas 
devem ser aprovadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo, previsto 
no artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE. 
A Comissão deve também ser habilitada a 
decidir de derrogações a proibições de 
comércio previstas pelo presente 
regulamento, bem como da suspensão ou 
revogação dessas derrogações. Atendendo 
a que têm em vista assegurar a gestão do 
regime previsto pelo presente regulamento 
e a sua aplicação em casos individuais, as 
medidas devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
gestão, previsto no artigo 4.º da Decisão 
1999/468/CE.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Este considerando perde a razão de ser, devido à supressão dos considerandos 11 e 12.

Alteração 38
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
harmonizadas para a colocação no mercado 
comunitário de produtos derivados da foca, 
bem como para a sua importação para a 
Comunidade, o seu trânsito através da 
Comunidade e a sua exportação da 
Comunidade.

O presente regulamento estabelece regras 
harmonizadas para a colocação no mercado 
comunitário de produtos derivados da foca, 
bem como para a sua importação para a 
Comunidade, o seu trânsito através da 
Comunidade e a sua exportação da 
Comunidade e dá resposta às 
preocupações relacionadas com o bem-
estar animal, tendo simultaneamente em 
conta as questões da conservação da 
natureza.

Or. en

Justificação

Nos objectivos do regulamento inclui-se o de dar resposta às preocupações relacionadas com 
o bem-estar animal manifestadas pelos Estados-Membros e pelo público em geral na UE, 
bem como o de integrar considerações de protecção da natureza. Estes objectivos devem ser 
explicitamente mencionados. 

Alteração 39
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
harmonizadas para a colocação no mercado 
comunitário de produtos derivados da foca, 

O presente regulamento estabelece regras 
harmonizadas para a proibição da 
colocação no mercado comunitário de 
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bem como para a sua importação para a 
Comunidade, o seu trânsito através da 
Comunidade e a sua exportação da 
Comunidade.

produtos derivados da foca, bem como para 
a sua importação para a Comunidade, o seu 
trânsito através da Comunidade e a sua 
exportação da Comunidade, com excepção 
de todos os produtos derivados da foca 
com origem na caça praticada pelas 
comunidades inuítes.

Or. en

Justificação

Esta alteração abre uma excepção para os produtos derivados de focas caçadas pelos inuítes, 
a fim de que o comércio possa manter e preservar uma tradição e uma cultura.

Alteração 40
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

No âmbito da aplicação do presente 
regulamento, todos os Estados-Membros 
cumprirão as disposições da Convenção 
das Nações Unidas sobre a 
Biodiversidade.

Or. sv

Justificação

O objectivo da Convenção relativa à biodiversidade é a preservação da diversidade biológica. 
A política da UE visa apoiar a consecução deste objectivo desejável, não podendo o presente 
regulamento constituir excepção.
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Alteração 41
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Foca»: espécime de pinípede 
pertencente a uma das espécies 
enunciadas no anexo I;

1. «Foca»: espécime de pinípede;

Or. en

Justificação

A exclusão de qualquer das espécies de focas do âmbito de aplicação do regulamento poderá 
dar origem a dificuldades e problemas de identificação.

Alteração 42
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Produtos derivados da foca»: todos os 
produtos, transformados ou não,
derivados ou obtidos de focas, entre os 
quais carne, óleo, banha, peles em bruto e 
peles curtidas ou acabadas, incluindo 
peles montadas em placas, cruzes e 
formas similares, assim como artigos 
feitos de pele de foca;

2. «Produtos derivados da foca»: todos os 
produtos derivados ou obtidos de focas, 
com excepção de

produtos derivados da foca com origem 
na caça praticada pelas comunidades 
inuíte;

Or. en

Justificação

A modificação da definição de “produtos derivados da foca” tornará a excepção inuíte 
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aplicável à importação, à exportação e ao comércio intracomunitário. 

Alteração 43
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Produtos derivados da foca»: todos os 
produtos, transformados ou não, derivados 
ou obtidos de focas, entre os quais carne, 
óleo, banha, peles em bruto e peles curtidas 
ou acabadas, incluindo peles montadas em 
placas, cruzes e formas similares, assim 
como artigos feitos de pele de foca;

2. «Produtos derivados da foca»: todos os 
produtos, transformados ou não, derivados 
ou obtidos de focas, entre os quais carne, 
óleo, banha, órgãos, peles em bruto e peles 
curtidas ou acabadas, incluindo peles 
montadas em placas, cruzes e formas 
similares, assim como artigos feitos de pele 
de foca, com excepção dos produtos 
derivados da foca com origem na caça 
praticada pelas comunidades inuítes cuja 
circulação tem lugar no âmbito de trocas 
não comerciais entre comunidades inuítes 
para satisfazer objectivos de natureza 
cultural, educativa e/ou cerimonial;

Or. en

Justificação

A modificação da definição de “produtos derivados da foca” tornará a excepção inuíte 
aplicável à importação, à exportação e ao comércio intracomunitário.

Alteração 44
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Importação»: entrada de mercadorias 
no território aduaneiro da Comunidade, 
com a excepção de importações que:

4. «Importação»: entrada de mercadorias 
no território aduaneiro da Comunidade, 
com a excepção de importações que
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(i) apresentem carácter ocasional e
(ii) consistam exclusivamente em 
mercadorias reservadas ao uso pessoal dos 
viajantes ou das suas famílias;

consistam exclusivamente em mercadorias 
reservadas ao uso pessoal dos viajantes ou 
das suas famílias; a natureza e a 
quantidade dessas mercadorias não deve 
ser de molde a indicar que são importadas 
por razões comerciais.

Or. en

Justificação

Esta alteração esclarece que as importações para uso pessoal devem ser em quantidade e de 
natureza não comercial. Este esclarecimento é necessário para garantir que a autorização do 
comércio para uso pessoal sem quaisquer restrições relativas à qualidade e à natureza dos 
produtos em causa não cria uma lacuna legal.

Alteração 45
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. “Fins de subsistência”: utilização 
habitual e tradicional pelas comunidades 
inuítes dos produtos derivados da foca 
para o consumo directo, pessoal ou 
familiar, como alimento, abrigo, 
combustível, vestuário ou ferramenta; 
para o fabrico e venda a nível nacional de 
artigos de artesanato a partir de 
subprodutos não comestíveis retirados da 
foca para consumo pessoal ou familiar; e 
para a troca de focas ou de partes das 
mesmas, se essa troca tiver um carácter 
limitado e não comercial e se limitar ao 
consumo pessoal ou familiar.

Or. en
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Justificação

Complemento da alteração 11 do relator. A venda de artigos de artesanato deve ser 
restringida ao território nacional.

Alteração 46
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O n.º 1 não é aplicável a produtos 
derivados das focas originários de Estados 
com uma população de focas permanente, 
desde que:
- a caça obedeça a um plano de gestão 
nacional;
- a caça seja selectiva, realizada em 
condições controladas e em pequena 
escala;
- a caça não coloque em risco a 
manutenção de uma situação de 
conservação favorável;
- o comércio de produtos derivados da 
foca se circunscreva ao mercado local.

Or. en

Justificação

A number of countries have a very small-scaled, strictly controlled seal hunt. The hunt is part 
of the overall seal management with the aim to prevent damages to fisheries. Alone in Sweden 
the seals cause damages for 6 000 000 € per year to fisheries. The seal hunt itself and the 
small scale trade in seal products create incentives for the local people along the coast to 
consider the seal as a valuable game species and not only as a pest species. If the trade was 
banned there is a risk that the seal would again be considered only as a pest species and 
being killed with less effective methods. Further, the costs of the proposed system with 
certificates and labels would not be proportionate to the extent of the seal hunt in some 
countries. It is reasonable to distinguish between large scale hunting of sales, and the small 
scale hunting which takes place in Sweden where only about 100 animals are hunted annually.
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Alteração 47
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão, de cinco em cinco anos, um 
relatório sobre as acções empreendidas 
para dar execução ao presente 
regulamento.

1. Os Estados-Membros enviarão à 
Comissão, no prazo de dois anos a contar 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento e, subsequentemente, de três 
em três anos, um relatório sobre as acções 
empreendidas para dar execução ao 
presente regulamento.

2. Com base nos relatórios a que se refere o 
n.º 1, a Comissão informará o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre a aplicação do 
presente regulamento, no prazo de doze 
meses a contar do final do período 
quinquenal de relatório em causa.

2. Com base nos relatórios a que se refere o 
n.º 1, a Comissão informará o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre a aplicação do 
presente regulamento, no prazo de doze 
meses a contar do final de cada período de 
relatório em causa.

Or. en

Justificação

Um período de dois anos confere aos Estados-Membros um maior incentivo para tomarem 
medidas no sentido de aplicarem o regulamento e permite identificar e corrigir rapidamente 
eventuais problemas de aplicação.

Alteração 48
Jens Holm

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O disposto nos artigos 3.º e 4.º aplicar-se-á 
6 meses após a data de entrada em vigor do 
regulamento, excepto se as medidas de 
execução a que se referem o n.º 3 do 
artigo 3.º, o n.º 5 do artigo 5.º, o n.º 2 do 
artigo 6.º e o n.º 2 do artigo 7.º não 
estiverem em vigor a essa data, caso em 

O disposto no artigo 3.º aplicar-se-á a 
partir da data correspondente a [seis
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento].
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que se aplicará no dia seguinte à entrada 
em vigor das referidas medidas de 
execução. 

Or. en

Justificação

Esta alteração decorre, parcialmente, da supressão do artigo 4.º, etc. Os termos “excepto se 
as medidas de execução” acabam por criar problemas, na medida em que implicam que a 
proibição apenas entre em vigor quando a Comissão aplicar as medidas necessárias para a 
derrogação relativa aos inuítes ao abrigo do n.º 3 do artigo 3.º. Esta supressão confere à 
Comissão incentivos para aplicar a derrogação.
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