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Comissão consulta o público sobre
o papel da UE na definição de uma
governação internacional dos
oceanos
O debate internacional so

sam de ser enfrentados atra-

sempenha um papel de des

através de uma
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laque neste debate. A tini de
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nos está a (ornar-se mais
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linha disponível em
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seguir, a Comissão está a
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Respostas da Comissão à Iniciativa de Cidadania Europeia «Stop Vivisection»
A Comissão Europcia apresentou as ações que tcncio
na tornar cm resposta à Iniciativa dc Cidadania Euro
peia (ICE) «Stop Vivisection» (Parar a Vivissccção,l.
Embora a Comissão partilhe a convicção dc que os
ensaios em animais devem ser progrcssivarncnlc cli
minados na Europa, a sua abordagem para atingir esse
ob~cttvo difere da proposta nesta Iniciativa de Cidada
“ia. Na Comunicação hoic adotada, a Comissão con

finna que partilha as convicções da Iniciativa dc Cida
doida de que os cnsaios cm animais devem scr pio—
gressivarnente eliminados. Chama siniuliancamcntc a
atenção para o facto de este ser o principal objetivo
das regras da UE cm niatéria dc proteção dos animais
utilizados para fins cicntificos (Diretiva 201 0/63/IJE),
que a Iniciativa pretende que sejam revogadas.

Entra em vigor regulamento da UE que nivela comissões interbancárias para pagamentos por cartão
A Comissão Europeia eongra
Lula-se com a mitrada em ~tgor
a 8 de junho, de uni regula
manto que nivela as eoniissões
interbancarias pan paganientos
através dc carrões de débito e

de crédito dos consumidores
melhora a concorrência relati
vaniente a iodos os pagamen
tos por cartão. A Comissão
csuma que as regias cio ques
tão poderão conduzir a uma

redução anual dc cerca de 6
mil milhões de euros em taxas
ocultas para cartões do consu
midor. O regulamento, que
segue em grande medida unia
proposta da Comissão dc julho

de 2013, dará igualmente ‘mais
liberdade de escolha aos reta
lhissas, aumentará a transpa
rência das operações com car
tão c preparará o caminho para
tecnologias de pagamenro ino

vadoras. Os limites máximos
aplicáveis às comissões agora
introduzidos pelo Regulamento
serão aplicáveis a partir de 9 de
dezembro de 2015.
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