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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em princípio, é de saudar que a Comissão pretenda, através da sua proposta, garantir um 
quadro legislativo harmonizado relativo à organização e à realização de controlos oficiais ao 
longo da cadeia agroalimentar e assegurar o bom funcionamento do mercado interno dos 
produtos agroalimentares.

No que diz respeito ao âmbito de aplicação do presente regulamento, a Comissão propõe 
alargá-lo a áreas de controlo situadas fora da cadeia agroalimentar, nomeadamente a produtos 
fitofarmacêuticos, à fitossanidade, ao material de reprodução vegetal, incluindo o material 
florestal. Tal parece duvidoso, uma vez que tanto os objetivos como os critérios de verificação 
próprios aos controlos necessários nestas áreas não são comparáveis àqueles que regem a 
cadeia agroalimentar. As disposições relativas aos controlos no domínio dos produtos 
fitofarmacêuticos, da fitossanidade e da reprodução vegetal devem, pois, continuar ancoradas 
na legislação da UE relevante para as matérias referidas. O mesmo se aplica às propostas 
relativas à introdução do material no mercado.

A proposta da Comissão alarga ainda o âmbito de aplicação do regulamento a «outras 
atividades oficiais realizadas pelas autoridades competentes ao abrigo deste regulamento e das 
disposições em conformidade com os artigos 1.º e 2.º.» De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, o conteúdo e a forma da ação da União não devem exceder o necessário 
para alcançar os objetivos dos Tratados. Com vista ao estabelecimento de regras uniformes da 
UE em matéria de controlos oficiais, não é, contudo, necessário introduzir normas 
obrigatórias à escala da UE relativamente a outras atividades da autoridade competente fora 
do domínio dos controlos oficiais.

Além disso, a proposta de regulamento confere à Comissão poderes para adotar atos 
delegados em todas as áreas de regulamentação, nomeadamente nos artigos 15.º a 24.º da 
proposta legislativa. Os domínios de regulamentação que a Comissão pretende ver abrangidos 
pela proposta englobam, entre outras, a área de competência e as tarefas da autoridade, os 
requisitos uniformes relativos à realização de controlos, as medidas a tomar e, em particular, a 
frequência mínima da realização dos controlos oficiais. É necessário incorporar diretamente 
no regulamento todas as disposições que tenham consequências consideráveis para a atividade 
de fiscalização dos Estados-Membros.

Na medida em que são pelo menos reconhecidos poderes em matéria de aplicação prática aos 
Estados-Membros, até no quadro das regulamentações europeias estabelecidas por 
regulamento, faltam ao legislador nacional as margens de manobra para o exercício destes 
poderes. O grande número de habilitações à adoção de atos delegados previsto na proposta de 
regulamento comprova, pelo contrário, que esta ultrapassa largamente a atribuição de 
competências prevista no artigo 114.º do TFUE. O artigo 114.º constitui a base jurídica para o 
legislador europeu estabelecer e garantir o funcionamento do mercado interno de produtos 
agroalimentares. Neste contexto, o artigo 114.º n.º 3 TFUE baseia-se num nível de proteção 
elevado. A presente proposta cria, pelo contrário, uma base jurídica, que permite única e 
exclusivamente ao legislador europeu estabelecer disposições abrangentes e obrigatórias no 
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âmbito do processo administrativo, também no que se refere a domínios que vão além dos 
domínios dos controlos oficiais. Tal não é proporcionado.

Além disso, a abordagem da questão relativa ao modo como os Estados-Membros devem 
obviar as infrações aos requisitos legais ultrapassa largamente o conceito na base do qual é 
garantida a fiabilidade dos controlos na UE ou a observação de normas da UE no âmbito do 
mercado interno.

No que se refere ao financiamento dos controlos oficiais, é necessário atentar a que, 
principalmente, as disposições relativas à definição das taxas sejam claras e inequívocas, pois 
só assim se poderá conseguir uma transposição uniforme em todos os Estados-Membros.
Aquando da conceção das taxas, deve limitar-se os encargos burocráticos inerentes à sua 
cobrança ao mínimo indispensável.  

Os controlos no sentido de serviço público são do interesse geral, pelo que representam uma 
tarefa pública, que, como tal, deve ser financiada. Apenas os controlos suplementares devem 
estar sujeitos ao pagamento de uma taxa. Tal criaria incentivos no sentido de evitar controlos -
e portanto custos - suplementares. O estabelecimento dos custos não deve acarretar qualquer 
distorção da concorrência.   

É de saudar a aplicação do princípio da transparência no que diz respeito à utilização dos 
recursos financeiros provenientes das taxas cobradas. Porém, tal não deve levar a um aumento 
significativo dos encargos burocráticos. É ainda de salientar que não se irá restringir o direito 
orçamental dos parlamentos nos Estados-Membros.

Por fim, a proposta da Comissão não providencia estruturas mais claras. O objetivo deveria 
consistir em aumentar a eficiência e a clareza dos controlos oficiais.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29 A) Os controlos oficiais devem ser 
realizados por pessoal que não se 
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encontre em situação de conflito de 
interesses, e, em particular, que não esteja 
envolvido, diretamente ou através do 
cônjuge, em atividades económicas 
sujeitas aos controlos oficiais 
estabelecidos;

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Os Estados-Membros devem ser 
obrigados a garantir que as autoridades 
competentes responsáveis pelos controlos 
oficiais e por outras atividades oficiais têm 
sempre ao seu dispor recursos financeiros 
adequados para se dotarem do equipamento 
e do pessoal necessários. Embora os 
operadores sejam os principais 
responsáveis por assegurar que as suas 
atividades são efetuadas em conformidade 
com as regras da União sobre a cadeia 
agroalimentar, o sistema de autocontrolos 
por eles criado para esse efeito tem de ser 
complementado por um sistema específico 
de controlos oficiais mantido por cada 
Estado-Membro para assegurar uma 
fiscalização do mercado eficaz ao longo da 
cadeia agroalimentar. Pela sua própria 
natureza, tal sistema é complexo e exige 
meios substanciais, pelo que deve poder 
dispor de um influxo estável de recursos 
para os controlos oficiais, a um nível que 
tenha em conta as necessidades em matéria 
de execução existentes a qualquer 
momento. Para que o sistema de controlos 
oficiais esteja menos dependente das 
finanças públicas, as autoridades 
competentes devem cobrar taxas que 
cubram os custos por estas incorridos ao 
efetuar os controlos oficiais de certos 
operadores e certas atividades para as 
quais a legislação da União sobre a 

(54) Os Estados-Membros devem ser 
obrigados a garantir que as autoridades 
competentes responsáveis pelos controlos 
oficiais e por outras atividades oficiais têm 
sempre ao seu dispor recursos financeiros 
adequados para se dotarem do equipamento 
e do pessoal necessários. Embora os 
operadores sejam os principais 
responsáveis por assegurar que as suas 
atividades são efetuadas em conformidade 
com as regras da União sobre a cadeia 
agroalimentar, o sistema de autocontrolos 
por eles criado para esse efeito tem de ser 
complementado por um sistema específico 
de controlos oficiais mantido por cada 
Estado-Membro para assegurar uma 
fiscalização do mercado eficaz ao longo da 
cadeia agroalimentar. Pela sua própria 
natureza, tal sistema é complexo e exige 
meios substanciais, pelo que deve poder 
dispor de um influxo estável de recursos 
para os controlos oficiais, a um nível que 
tenha em conta as necessidades em matéria 
de execução existentes a qualquer 
momento. 
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cadeia agroalimentar preveja o registo ou 
a aprovação em conformidade com as 
regras da união em matéria de higiene 
dos alimentos para consumo humano ou 
animal ou as regras no domínio da 
fitossanidade e do material de reprodução 
vegetal. Importa igualmente cobrar taxas 
aos operadores para compensar os custos 
dos controlos oficiais efetuados tendo em 
vista a emissão de um certificado ou 
atestado oficial e os custos dos controlos 
oficiais efetuados pelas autoridades 
competentes nos postos de controlo 
fronteiriços.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Tendo em vista a realização de 
controlos oficiais e outras atividades 
oficiais respeitantes à produção e 
comercialização de material de reprodução 
vegetal ou relativas ao bem-estar animal, as 
autoridades competentes devem ter acesso 
a dados técnicos atualizados, coerentes e 
fiáveis, aos resultados de investigações, a 
novas técnicas e a conhecimentos 
especializados que sejam necessários para 
a correta implementação da legislação da 
União aplicável nestes domínios. Para esse 
efeito, a Comissão deve poder designar e 
contar com o apoio especializado de 
centros de referência da União Europeia 
nos domínios do material de reprodução 
vegetal e do bem-estar animal.

(61) Tendo em vista a realização de 
controlos oficiais e outras atividades 
oficiais respeitantes à produção e 
comercialização de material de reprodução 
vegetal ou relativas ao bem-estar animal, as 
autoridades competentes devem ter acesso 
a dados técnicos atualizados, coerentes e 
fiáveis, aos resultados de investigações, a 
novas técnicas e a conhecimentos 
especializados que sejam necessários para 
a correta implementação da legislação da 
União aplicável nestes domínios. Para esse 
efeito, a Comissão deve poder designar e 
contar com o apoio especializado de 
centros de referência da União Europeia 
nos domínios do material de reprodução 
vegetal e do bem-estar animal. A estrutura 
dos centros de referência no âmbito do 
bem-estar animal deve ser baseada na 
experiência adquirida com o projeto-
piloto EUWelNet (Rede coordenada a 
nível europeu para o bem-estar dos 
animais).
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Regras que regem os alimentos e a 
segurança dos alimentos, em qualquer fase 
da produção, transformação e distribuição 
dos alimentos, incluindo regras destinadas 
a garantir práticas leais no comércio e a 
proteger os interesses dos consumidores e a 
sua informação, bem como o fabrico e a 
utilização dos materiais e objetos 
destinados a entrar em contacto com os 
alimentos;

(a) Regras que regem os alimentos e a 
segurança dos alimentos, em qualquer fase 
da produção, transformação e distribuição 
dos alimentos, incluindo regras destinadas 
a garantir a qualidade comercial, práticas 
leais no comércio e a proteger os interesses 
dos consumidores e a sua informação, bem 
como o fabrico e a utilização dos materiais 
e objetos destinados a entrar em contacto 
com os alimentos;

Justificação

Consideramos que deve indicar-se expressamente que o controlo da qualidade comercial dos 
alimentos é abrangido pelo regulamento com o objetivo de tomar medidas contra a fraude 
alimentar.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Regras que estabelecem requisitos de 
saúde animal;

(d) Regras que estabelecem requisitos de 
saúde animal; em particular, as regras 
diretamente associadas ao cumprimento 
dos requisitos de saúde animal por parte 
dos operadores;

Justificação

A proposta visa ser apenas aplicável aos operadores no âmbito da saúde animal e evitar que 
seja aplicável às autoridades competentes no domínio do desenvolvimento dos programas de 
vigilância epidemiológica e dos programas de erradicação.
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea K-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) Regras relativas ao controlo de 
determinadas substâncias e seus resíduos 
em animais vivos e produtos de origem 
animal.

Justificação

Na exposição de motivos e nos considerandos da proposta é óbvio que o controlo de 
determinadas substâncias e seus resíduos em animais vivos e seus produtos, anteriormente 
regulados no âmbito de outras regras, é integrado na proposta da Comissão. No entanto, tal 
não é especificamente referido no artigo 1.º e é conveniente que seja incluído para que não 
existam dúvidas a respeito do âmbito de aplicação da regra.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Regras estabelecidas na Diretiva 
2001/82/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos veterinários.

Justificação

Torna-se, assim, claro que este regulamento não abrange a produção de medicamentos 
veterinários.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) As autoridades centrais de um Estado-
Membro responsáveis pela organização dos 
controlos oficiais e de outras atividades 
oficiais, em conformidade com o presente 
regulamento e com as regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2;

a) As autoridades centrais de um Estado-
Membro responsáveis pela organização ou 
implementação dos controlos oficiais e de 
outras atividades oficiais, em conformidade 
com o presente regulamento e com as 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2;

Justificação

A anterior redação desta definição exclui as autoridades responsáveis pela execução dos 
controlos oficiais.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Qualquer outra autoridade à qual tenha 
sido conferida essa responsabilidade;

b) Qualquer outra autoridade local ou 
regional à qual tenha sido conferida essa 
competência;

Justificação

Considera-se mais conveniente manter o termo adotado no Regulamento n.º 882/04 para 
distinguir o conceito de autoridade pública adotado no artigo 3.º.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Animais», os animais como definidos 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à saúde animal];

6. «Animais», os animais como definidos 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à saúde animal], 
com exceção dos animais de companhia;
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Justificação

Como se aplicam regras diferentes aos controlos dos animais de companhia, deve 
distinguir-se entre os termos "animais de companhia" e "animais".

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 22 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quando previsto nas regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, quaisquer outras pessoas 
autorizadas pelas autoridades competentes 
a assinar certificados oficiais;

b) Quando previsto nas regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, quaisquer outras pessoas 
autorizadas pelas autoridades competentes 
a emitir e assinar certificados oficiais;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 25

Texto da Comissão Alteração

25. «Atestado oficial», qualquer rótulo, 
marca ou outra forma de atestação emitida
pelos operadores sob a supervisão das 
autoridades competentes, exercida 
mediante controlos oficiais específicos, ou 
emitida pelas próprias autoridades 
competentes, que forneça uma garantia 
relativa ao cumprimento de um ou mais 
requisitos estabelecidos nas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2:

25. «Atestado oficial», qualquer rótulo, 
marca ou outra forma de atestação emitida 
pelas próprias autoridades competentes, 
que forneça uma garantia relativa ao 
cumprimento de um ou mais requisitos 
estabelecidos nas regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2;

Justificação

A emissão de um «atestado oficial» pelo operador deve ser rejeitada. O procedimento de 
atestação ou certificação deve dizer exclusivamente respeito à autoridade oficial.

Alteração 13

Proposta de regulamento
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Artigo 2 – ponto 28 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Animais ou mercadorias; (a) Animais, vegetais, produtos vegetais, 
outros objetos ou mercadorias;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 28 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Atividades sob o controlo de 
operadores abrangidas pelo âmbito de 
aplicação das regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, e equipamento, meios de transporte, 
substâncias e materiais utilizados para 
realizar tais atividades;

(b) Atividades sob o controlo de 
operadores abrangidas pelo âmbito de 
aplicação das regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, e equipamento, meios de transporte, 
substâncias, materiais e produtos 
fitofarmacêuticos utilizados para realizar 
tais atividades;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 28 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Locais onde os operadores levam a 
cabo as suas atividades;

(c) Locais onde os operadores levam a 
cabo as suas atividades e, se necessário, 
áreas adjacentes;

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 28 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A documentação que apoia os 
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exames referidos nas alíneas a), b) e c).

Justificação

É necessário verificar se a documentação está em conformidade com as regras existentes.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 29

Texto da Comissão Alteração

29. «Posto de controlo fronteiriço», um 
local, e as instalações que lhe pertençam, 
designado por um Estado-Membro para a 
realização dos controlos oficiais previstos 
no artigo 45.º, n.º 1;

29. «Posto de controlo fronteiriço», um 
centro de observação, e as instalações que 
lhe pertençam, designado por um 
Estado-Membro para a realização dos 
controlos oficiais previstos no artigo 45.º, 
n.º 1;

Justificação

"Centro" chama mais a atenção para a função do que para a localização. A palavra "centro" 
está de acordo com as definições usadas na legislação alemã sobre o mercado interno e a 
prevenção de doenças animais e com o regulamento austríaco sobre as importações 
aprovado pela autoridade veterinária.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 30

Texto da Comissão Alteração

30. «Auditoria», um exame sistemático e
independente para determinar se as 
atividades e os respetivos resultados estão 
em conformidade com as disposições 
previstas e se estas disposições são 
aplicadas eficazmente e são adequadas 
para alcançar os objetivos;

30. «Auditoria», um processo sistemático, 
independente e documentado de obter 
provas durante uma vistoria e de as 
avaliar objetivamente para determinar em 
que medida estão cumpridos os critérios 
da auditoria.

Justificação

Deve tratar-se de um erro de tradução que pode originar dificuldades de interpretação, pelo 
que se propõe seguir textualmente a DIN EN ISO 19011.
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 40

Texto da Comissão Alteração

40. «Procedimentos de verificação dos 
controlos», as disposições previstas e ações 
realizadas pelas autoridades competentes 
para assegurar que os controlos oficiais e 
outras atividades oficiais são coerentes e
eficazes;

40. «Procedimentos de verificação dos 
controlos», as disposições previstas e ações 
realizadas pelas autoridades competentes 
para assegurar que os controlos oficiais e 
outras atividades oficiais são eficazes;

Justificação

Em conformidade com a proposta da Comissão, espera-se que as autoridades competentes 
introduzam não apenas um procedimento que garanta a eficácia dos controlos, mas também 
um procedimento de monitorização da "coerência". Independentemente de ser pouco claro o 
que se entende por este termo, é de supor que tal acarrete encargos adicionais, cujos 
benefícios não se vislumbram.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 46

Texto da Comissão Alteração

46) «Controlo documental», o exame dos 
certificados oficiais, atestados oficiais e 
outros documentos, incluindo os de caráter 
comercial, que devem acompanhar a 
remessa em aplicação das regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, no artigo 54.º, n.º 1, ou 
nos atos de execução adotados em 
conformidade com o artigo 75.º, n.º 3, o 
artigo 125.º, n.º 4, o artigo 127.º, n.º 1, e o 
artigo 128.º, n.º 1;

46) «Controlo documental», o exame dos 
certificados oficiais e outros documentos, 
incluindo os de caráter comercial, que 
devem acompanhar a remessa em aplicação 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, no 
artigo 54.º, n.º 1, ou nos atos de execução 
adotados em conformidade com o artigo 
75.º, n.º 3, o artigo 125.º, n.º 4, o artigo 
127.º, n.º 1, e o artigo 128.º, n.º 1;

Justificação

O controlo do atestado não faz parte do controlo documental, sendo realizado no âmbito do 
controlo de identidade.
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Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 47

Texto da Comissão Alteração

47) «Controlo de identidade», uma 
inspeção visual para verificar se o 
conteúdo e a rotulagem de uma remessa, 
incluindo as marcas dos animais, os selos e 
os meios de transporte, correspondem à 
informação fornecida nos certificados 
oficiais, nos atestados oficiais e nos outros 
documentos que acompanham a remessa;

47) «Controlo de identidade», uma 
inspeção visual para verificar se o 
conteúdo e a rotulagem de uma remessa, 
incluindo as marcas dos animais, os 
atestados, os selos e os meios de 
transporte, correspondem à informação 
fornecida nos certificados oficiais, nos 
atestados oficiais e nos outros documentos 
que acompanham a remessa;

Justificação

O controlo do atestado não faz parte do controlo documental, sendo realizado no âmbito do 
controlo de identidade.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 56

Texto da Comissão Alteração

56. «Plano de controlo», uma descrição 
feita pelas autoridades competentes com 
informações sobre a estrutura e 
organização do sistema de controlos 
oficiais e do seu funcionamento e a 
planificação pormenorizada dos controlos 
oficiais a realizar em cada um dos 
domínios referidos no artigo 1.º, n.º2, ao 
longo de um determinado período;

Suprimido

Justificação

A definição de "plano de controlo" afigura-se demasiado vasta se se considerar que abrange 
"a planificação pormenorizada dos controlos oficiais". Será praticamente impossível para as 
autoridades competentes realizar a tarefa de descrição pormenorizada dos controlos no 
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âmbito de um plano de controlo.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 57-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(57-A) «Qualidade comercial», o conjunto 
de propriedades e características de um 
produto alimentar resultantes dos 
requisitos previstos nas disposições 
obrigatórias relativas às matérias-primas 
ou aos ingredientes utilizados na sua 
elaboração, bem como os processos 
utilizados, e a composição e apresentação 
do produto final.

Justificação

Em consonância com o artigo 1.º, n.º 2, alínea a).

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Instituir um registo único dos 
controlos através da criação de um 
sistema informático único de gestão para 
garantir a coordenação entre as entidades 
envolvidas no controlo e na gestão desses 
controlos;

Alteração 25

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



PE514.762v02-00 16/71 AD\1008897PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

No registo referido na alínea (b-A) são 
incluídos os controlos da 
condicionalidade estabelecidos no 
regulamento horizontal relativo à PAC 
[xxx.2013]; 

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem conferir às 
autoridades competentes referidas no n.º 1 
a responsabilidade de realizar controlos 
para a verificação do cumprimento, ou para 
a aplicação, de regras não referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, incluindo as que regem 
riscos específicos que possam surgir 
devido à presença de espécies alóctones 
na União.

5. Os Estados-Membros podem conferir às 
autoridades competentes referidas no n.º 1 
a responsabilidade de realizar controlos 
para a verificação do cumprimento ou para 
a aplicação das regras.

Justificação

Coerente com o âmbito de aplicação proposto.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, determinar os meios pelos 
quais as informações referidas no n.º 4 
devem ser disponibilizadas ao público. 
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 141.º, n.º 2.

Suprimido
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Justificação

Esta disposição é desnecessária. Pode deixar-se ao critério dos Estados-Membros determinar
o modo como disponibilizam as informações ao público.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Ter em vigor disposições destinadas a 
garantir que o pessoal que realiza controlos 
oficiais e outras atividades oficiais não se 
encontra em situação de conflito de 
interesses;

(c) Ter em vigor disposições destinadas a 
garantir que o pessoal que realiza controlos 
oficiais e outras atividades oficiais não se 
encontra em situação de conflito de 
interesses e, em particular, que nem os 
próprios nem os cônjuges estão envolvidos 
em atividades económicas sujeitas aos 
controlos oficiais estabelecidos;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a coerência na 
interpretação e execução de controlos 
oficiais nos Estados-Membros, a 
formação a que se refere a alínea (c) deve 
incluir a participação em visitas a outros 
Estados-Membros no intuito de observar a 
forma como são realizados os controlos 
oficiais;

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Para assegurar que o pessoal das 
autoridades competentes referido no n.º 1, 
alínea e), e no n.º 2 dispõe dos 
conhecimentos, qualificações e aptidões 
necessários, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 139.º no que diz respeito a 
regras relativas aos requisitos específicos 
de qualificação e formação desse pessoal, 
tendo em conta os conhecimentos 
científicos e técnicos necessários para 
realizar controlos oficiais e outras 
atividades oficiais em cada um dos 
domínios referidos no artigo 1.º, n.º 2.

Suprimido

Justificação

Não se considera necessário atribuir à Comissão poderes para adotar atos delegados 
relativamente a requisitos específicos de qualificação e formação do pessoal.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, estabelecer regras para a 
realização das auditorias a que se refere o 
n.º 1. Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 141.º, n.º 2.

Suprimido

Justificação

Não é necessário que a Comissão possa estabelecer disposições relativas à realização de 
auditorias por meio de atos de execução. Em primeiro lugar, as orientações que definem 
critérios para a realização de auditorias (2006/677/CE) adotadas pela Comissão são 
suficientes. Em segundo lugar, há anos que os Estados-Membros dispõem de sistemas para a 
realização e o controlo independente de auditorias, pelo que já não são necessários atos de 
execução.
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações de confidencialidade do 
pessoal das autoridades competentes

Obrigações de confidencialidade do 
pessoal ao serviço das autoridades 
competentes

Justificação

A autoridade competente pode dispor de pessoal próprio ou pessoal contratado, pelo que a 
expressão «ao serviço» reflete melhor as diferentes situações administrativas do pessoal das 
autoridades competentes.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A proteção de dados pessoais de 
uma pessoa singular;

Justificação

Deve existir um mecanismo para os operadores protegerem informação altamente 
confidencial.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) A proteção do saber-fazer de uma 
pessoa singular ou coletiva;

(Deve existir um mecanismo para os operadores protegerem informação altamente 
confidencial.)
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O disposto nos n.ºs 1 e 2 não obsta a que 
as autoridades competentes publiquem, ou 
facultem ao público de outra forma, 
informações sobre os resultados dos 
controlos oficiais respeitantes a operadores 
individuais, desde que estejam reunidas as 
seguintes condições:

3. O disposto nos n.ºs 1 e 2 não obsta a que 
as autoridades competentes publiquem, ou 
facultem ao público de outra forma, 
informações sobre os resultados dos 
controlos oficiais respeitantes a operadores 
individuais estabelecidos no seu território, 
desde que estejam reunidas as seguintes 
condições:

Justificação

A legislação neste âmbito não está harmonizada e este poder deve ser limitado a nível de 
território.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
realizar regularmente controlos oficiais de 
todos os operadores, com base no risco e 
com uma frequência adequada, tendo em 
conta:

1. As autoridades competentes devem 
realizar regularmente controlos oficiais dos
operadores com uma frequência adequada
aos riscos que possam existir em relação 
ao âmbito correspondente, tendo em 
conta:

Justificação

Se for realizada uma análise de risco antes do controlo, não há motivo para que «todos» os 
operadores sejam controlados e nem há orçamento para tal.
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Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os animais e as mercadorias, (i) os animais, as pragas, os vegetais, os 
produtos vegetais, os outros objetos e as 
mercadorias,

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) a localização das atividades ou 
operações dos operadores,

(iii) a localização das atividades ou 
operações dos operadores, incluindo o 
local de origem;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O operador tiver solicitado a 
realização dos controlos oficiais.

Suprimido

Justificação

Tal está em contradição com a posição adotada até à data pela Comissão, segundo a qual os 
controlos devem ser efetuados sem aviso prévio. Como resultado desta opção, as empresas 
mais ricas poderiam candidatar-se a controlos pelos quais são cobradas taxas, ficando assim 
em vantagem comparativamente a outras empresas, particularmente no que diz respeito à 
transparência dos resultados dos controlos oficiais.
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Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os controlos oficiais devem ser 
efetuados, tanto quanto possível, de modo 
a minimizar os encargos para os 
operadores.

5. Os controlos oficiais devem ser 
efetuados, tanto quanto possível, de modo 
a minimizar os encargos para os 
operadores. Caso sejam aplicados 
diferentes controlos oficiais aos 
operadores, os Estados-Membros devem 
assegurar uma abordagem coordenada 
com o objetivo de harmonizar as medidas 
de controlo existentes. Deve estar 
disponível um processo de recurso 
independente para operadores que 
possam razoavelmente alegar, mediante 
provas, ter sofrido encargos avultados e 
desnecessários.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dos animais e mercadorias em todas as 
fases da produção, transformação e 
distribuição;

(a) Dos animais, vegetais, produtos 
vegetais, utilização de produtos 
fitofarmacêuticos e mercadorias em todas 
as fases da produção, transformação, 
colocação no mercado e distribuição;

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A fim de assegurar a aplicação Suprimido
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uniforme das regras previstas no n.º 1 do 
presente artigo, a Comissão deve, por
meio de atos de execução, estabelecer e 
atualizar, conforme necessário, o formato 
para a publicação das informações 
referidas nesse número. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 141.º, n.º 2.

Justificação

Não é necessário um formato UE uniforme para informar o público. A extensão da 
publicação é determinante, não a respetiva forma.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A informação enviada à Comissão 
pelas autoridades competentes conforme 
previsto no n.º 1 do presente artigo deve 
estar disponível para publicação ou de 
outra forma acessível ao público.

Justificação

Ter todos os relatórios dos Estados-Membros acessíveis num só local ajuda à transparência.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
poder publicar, ou facultar ao público de 
outra forma, informações sobre a 
classificação dos operadores individuais 
baseada nos resultados dos controlos 

3. As autoridades competentes devem 
poder publicar, ou facultar ao público de 
outra forma, informações sobre a 
classificação dos operadores individuais 
estabelecidos no seu território baseada nos 
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oficiais, desde que estejam reunidas as 
seguintes condições:

resultados dos controlos oficiais, desde que 
estejam reunidas as seguintes condições:

Justificação

Este poder deve ser limitado aos operadores nacionais.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esses procedimentos devem abranger os 
temas dos procedimentos de controlo 
referidos no capítulo II do anexo II e conter 
instruções pormenorizadas para o pessoal 
que efetua controlos oficiais.

Esses procedimentos devem abranger os 
temas dos procedimentos de controlo 
referidos no capítulo II do anexo II e conter 
instruções para o pessoal que efetua 
controlos oficiais.

Justificação

O pessoal que efetua controlos oficiais deve continuar a dispor da margem de manobra 
necessária para proceder a uma avaliação competente.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
dispor de procedimentos que lhes permitam 
verificar a coerência e eficácia dos 
controlos oficiais e de outras atividades 
oficiais que realizam.

2. As autoridades competentes devem 
dispor de procedimentos que lhes permitam 
verificar a eficácia dos controlos oficiais e 
de outras atividades oficiais que realizam.

Justificação

No quadro de um controlo oficial, existe uma série de possibilidades para estabelecer a 
«coerência», nomeadamente controlando factos ou situações idênticas da mesma forma. É de 
supor que aqui se trata de procedimentos de verificação suplementares, que acarretam 
encargos adicionais, cujos benefícios não se vislumbram.
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Tomar medidas corretivas sempre que 
os procedimentos previstos no n.º 2 
identifiquem deficiências em termos de 
coerência e eficácia dos controlos oficiais 
e outras atividades oficiais;

(a) Tomar medidas corretivas sempre que 
os procedimentos previstos no n.º 2 
identifiquem deficiências em termos de 
eficácia dos controlos oficiais e outras 
atividades oficiais;

Justificação

Neste contexto, não é claro aquilo que se entende pelo termo «coerência. No entanto, é de 
supor que tal acarreta encargos suplementares, cujos benefícios não se vislumbram.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
efetuar controlos oficiais utilizando 
métodos e técnicas de controlo que 
incluam, conforme adequado, o rastreio, o 
rastreio seletivo, a verificação, a inspeção, 
a auditoria, a amostragem e a realização de 
análises, diagnósticos e testes.

1. As autoridades competentes podem 
efetuar controlos oficiais utilizando 
métodos e técnicas de controlo 
apropriados que incluam, conforme 
adequado, por exemplo, mas não 
exclusivamente, o rastreio, o rastreio 
seletivo, a verificação, a inspeção, a 
auditoria, a amostragem e a realização de 
análises, diagnósticos e testes.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) das estruturas dos produtores primários 
e outras empresas, incluindo zonas 
circundantes, instalações, escritórios, 
equipamento e máquinas, transportes, bem 
como os seus animais e mercadorias,

(i) das estruturas dos produtores primários 
e outras empresas, incluindo zonas 
circundantes, instalações e outras áreas,
escritórios, equipamento e máquinas, 
transportes, bem como os seus animais, 
vegetais, produtos vegetais, outros objetos, 
produtos fitofarmacêuticos e mercadorias,

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aos seus animais e mercadorias; (c) Aos seus animais, vegetais, produtos 
vegetais, outros objetos, produtos 
fitofarmacêuticos e mercadorias;

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Aos seus documentos e a quaisquer 
outras informações relevantes.

(d) Aos seus documentos e a quaisquer 
outras informações relevantes relativas ao 
controlo oficial que vai ser realizado.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante os controlos oficiais e outras 
atividades oficiais, os operadores devem 

2. Durante os controlos oficiais e outras 
atividades oficiais, os operadores devem 
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apoiar o pessoal das autoridades 
competentes no desempenho das suas 
tarefas.

apoiar o pessoal das autoridades 
competentes no desempenho das suas 
tarefas de controlo.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos, tendo em conta, além dos 
critérios referidos no artigo 8.º, n.º 1, os 
perigos e riscos específicos relacionados 
com substâncias não autorizadas e a 
utilização não autorizada de substâncias 
autorizadas;

(a) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos, tendo em conta, além dos 
critérios referidos no artigo 8.º, n.º 1, os 
riscos específicos relacionados com 
substâncias não autorizadas e a utilização 
não autorizada de substâncias autorizadas;

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 17 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, a necessidade de tratar 
perigos e riscos específicos para a saúde 
animal através de controlos oficiais 
destinados a verificar o cumprimento das 
medidas de prevenção e controlo de 
doenças estabelecidas em conformidade 
com as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea d);

(b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, a necessidade de tratar 
riscos específicos para a saúde animal 
através de controlos oficiais destinados a 
verificar o cumprimento das medidas de 
prevenção e controlo de doenças 
estabelecidas em conformidade com as 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea 
d);
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) controlos oficiais da aptidão dos 
animais transportados e do meio de 
transporte,

(i) controlos oficiais da aptidão dos 
animais transportados e do meio de 
transporte, para verificar o cumprimento 
do capítulo II e, se for caso disso, do 
capítulo IV do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005),

Justificação

A fim de refletir a disposição correspondente do Regulamento (CE) n.º 1/2005, que é 
revogada pelo regulamento proposto. 

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

caso a autoridade competente considere, 
no seguimento dos controlos oficiais 
previstos na alínea c), subalínea i), que os 
animais não se encontram em condições 
de serem transportados, deve proceder-se 
ao seu descarregamento, abeberamento e 
alimentação, concedendo-lhes repouso, 
até estarem aptos a continuar a sua 
viagem.

Justificação

Embora o regulamento proposto exija que os animais sejam controlados nos pontos de saída 
para verificar se estão aptos a continuar a sua viagem, não especifica o que deve ser feito em 
relação a animais que se constate não estarem aptos.
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais da 
introdução e circulação na União de 
determinados vegetais, produtos vegetais e 
outros objetos sujeitos às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea g), e frequências 
mínimas uniformes desses controlos, tendo 
em conta, em complemento dos critérios 
referidos no artigo 8.º, n.º 1, os perigos e
riscos fitossanitários específicos 
relacionados com determinados vegetais, 
produtos vegetais e outros objetos de 
origem ou proveniência específicas;

(b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais da 
introdução e circulação na União de 
determinados vegetais, produtos vegetais e 
outros objetos sujeitos às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea g), e frequências 
mínimas uniformes desses controlos, tendo 
em conta, em complemento dos critérios 
referidos no artigo 8.º, n.º 1, os riscos 
fitossanitários específicos relacionados 
com determinados vegetais, produtos 
vegetais e outros objetos de origem ou 
proveniência específicas;

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Requisitos específicos uniformes para a 
inspeção do equipamento de aplicação de 
pesticidas e frequência mínima uniforme 
desses controlos;

(c) Requisitos específicos uniformes para a 
inspeção do equipamento de aplicação de 
pesticidas amplamente utilizado e 
suscetível de prejudicar a saúde humana e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos

Justificação

O controlo de todos os equipamentos de aplicação de pesticidas é suscetível de criar enormes 
encargos administrativos. Os equipamentos utilizados num âmbito mais limitado e que 
demonstram não implicar efeitos adversos à saúde humana devem ser isentos de tais 
controlos.
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Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Casos em que, relativamente a 
incumprimentos específicos, as 
autoridades competentes devem tomar 
uma ou mais medidas referidas no artigo 
135.º, n.º 2, ou medidas complementares 
às previstas nesse número;

Suprimido

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, os perigos e riscos 
específicos de cada categoria de alimentos 
para consumo humano ou animal e dos 
diferentes processos a que cada um deles é 
submetido;

(b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, os riscos específicos de 
cada categoria de alimentos para consumo 
humano ou animal e dos diferentes 
processos a que cada um deles é 
submetido;

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O disposto no primeiro parágrafo não é 
aplicável às medidas a tomar em 
conformidade com o artigo 135.º ou com as 
regras fixadas no artigo 23.º, n.º 2, alínea 
e), no seguimento dos controlos oficiais 

O disposto no primeiro parágrafo não é 
aplicável às medidas a tomar em 
conformidade com o previsto no artigo 
135.º ou com as regras fixadas no artigo 
23.º, n.º 2, alínea e), e n.º 3, alínea e) no 
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destinados a verificar o cumprimento das 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea
j).

seguimento dos controlos oficiais 
destinados a verificar o cumprimento das 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas
j) e k).

Justificação

No segundo parágrafo deste artigo é permitida, no âmbito da agricultura biológica, a 
delegação de tarefas específicas de controlo oficial por parte das autoridades competentes 
para as medidas a tomar em caso de incumprimento confirmado. Neste sentido, não se 
compreende por que tal não é permitido também para DOP, IGP e ETG, que utilizam o 
mesmo regulamento de referência para a delegação (EN ISO 17065), solicitando-se assim 
que sejam incluídos.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 139.º que estabeleçam as tarefas de 
controlo oficial específicas que não 
podem ser delegadas, a fim de preservar a 
independência ou as funções essenciais 
das autoridades competentes.

Suprimido

Justificação

Nos artigos 15.º a 24.º, são conferidos à Comissão poderes para a respetiva adoção de atos 
delegados de acordo com o artigo 139.º. Rejeita-se que se preveja adotar disposições 
relativas à realização de controlos única e exclusivamente por meio de atos delegados. A 
determinação de um tal requisito tem fortes repercussões sobre os orçamentos dos 
Estados-Membros, que não são nem previsíveis, nem calculáveis.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que as autoridades competentes 4. Sempre que as autoridades competentes 
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delegarem num ou mais organismos 
delegados tarefas de controlo oficial 
específicas destinadas a verificar o 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea j), devem atribuir um 
número de código a cada organismo 
delegado e designar autoridades 
responsáveis pela sua aprovação e 
supervisão.

delegarem num ou mais organismos 
delegados tarefas de controlo oficial 
específicas destinadas a verificar o 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alíneas j) e k), devem atribuir um 
número de código a cada organismo 
delegado e designar autoridades 
responsáveis pela sua aprovação e 
supervisão.

Justificação

Não se compreende por que se aplica apenas à agricultura biológica e não a outros produtos 
com rótulos de qualidade. Solicita-se que sejam incluídos.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) é imparcial e não se encontra em 
situação de conflito de interesses no que se 
refere ao exercício das tarefas de controlo 
oficial específicas que nele sejam 
delegadas,

(iii) é imparcial, independente do operador 
que está a ser controlado e não se encontra 
em situação de conflito de interesses no 
que se refere ao exercício das tarefas de 
controlo oficial específicas que nele sejam 
delegadas,

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Impõe aos membros do pessoal do 
organismo delegado a não divulgação das 
informações obtidas durante a realização 
dos controlos oficiais e outras atividades 
oficiais que, pela sua natureza, estejam 
abrangidas pelo sigilo profissional.
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Justificação

É importante incluir a requisito de confidencialidade nos organismos delegados, requisito 
esse que já é exigido ao pessoal das autoridades competentes que participa em controlos 
oficiais.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Na ausência das regras da União 
referidas no n.º 1, os laboratórios oficiais 
devem utilizar os métodos mais avançados 
que satisfaçam as suas necessidades 
específicas de análise, teste e diagnóstico, 
tendo em conta:

2. Na ausência das regras da União 
referidas no n.º 1, os laboratórios oficiais 
devem utilizar preferencialmente os 
métodos mais avançados que satisfaçam as 
suas necessidades específicas de análise, 
teste e diagnóstico, tendo em conta:

Justificação

Recomenda-se que a sua aplicação tenha um caráter preferencial e não obrigatório.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se as análises, os testes ou os 
diagnósticos laboratoriais forem urgentes e 
não existir nenhum dos métodos referidos 
nos n.ºs 1 e 2, o laboratório nacional de 
referência relevante ou, caso não exista um 
laboratório nacional de referência, qualquer 
outro laboratório designado em 
conformidade com o artigo 36.º, n.º 1, pode 
utilizar métodos que não os referidos nos 
n.ºs 1 e 2 do presente artigo até que seja 
validado um método adequado em 
conformidade com protocolos científicos 
aceites internacionalmente.

4. Se as análises, os testes ou os 
diagnósticos laboratoriais forem urgentes, 
em casos excecionais decorrentes da 
existência de uma situação de 
emergência, e não existir nenhum dos 
métodos referidos nos n.ºs 1 e 2, o 
laboratório nacional de referência relevante 
ou, caso não exista um laboratório nacional 
de referência, qualquer outro laboratório 
designado em conformidade com o 
artigo 36.º, n.º 1, pode utilizar métodos que 
não os referidos nos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo até que seja validado um método 
adequado em conformidade com 
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protocolos científicos aceites 
internacionalmente.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, estabelecer regras sobre:

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, desde que estas questões não 
estejam ainda regulamentadas, estabelecer 
regras sobre:

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 152/2009 em vigor estabelece os métodos de amostragem e análise 
no que se refere aos alimentos para animais. Nele são descritos tanto os métodos de 
amostragem, como os métodos de análise. A revisão do referido regulamento está prestes a 
ser publicada. Assim, a Comissão apenas pode tomar medidas se não existirem já disposições 
aplicáveis a esta matéria.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) que seja colhido um número suficiente 
de outras amostras para a obtenção de um 
segundo parecer de peritos, ou

(i) que seja colhido um número suficiente 
de amostras dividido em três exemplares
para realizar uma análise inicial e, se 
necessário, um segundo parecer de peritos
a pedido do operador e outra análise 
dirimente quando se observe discrepância 
entre as duas análises anteriores;

Justificação

Em caso de discrepância seria realizada uma análise dirimente e, para tal, é importante 
partir de três exemplares da mesma amostra.
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
tomar todas as medidas para assegurar que 
os operadores aos quais as amostras são 
encomendadas em conformidade com o n.º 
1:

2. As autoridades competentes, assim que 
estejam na posse das amostras, devem 
tomar todas as medidas para assegurar que 
os operadores aos quais as amostras são 
encomendadas em conformidade com o 
n.º 1:

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Disponha dos conhecimentos técnicos, 
do equipamento e das infraestruturas 
necessários para efetuar as análises, 
testes ou diagnósticos das amostras;

Suprimido

Justificação

Cabe ao organismo de acreditação estabelecer, no âmbito do processo de acreditação 
seguido de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025, se este requisito foi observado.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Disponha de pessoal em número 
suficiente e com qualificações, formação 
e experiência adequadas;

Suprimido

Justificação

Cabe ao organismo de acreditação estabelecer, no âmbito do processo de acreditação 
seguido de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025, se este requisito foi observado.
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Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Seja imparcial e não se encontre numa 
situação de conflito de interesses no que 
se refere ao exercício das tarefas como 
laboratório oficial;

Suprimido

Justificação

Cabe ao organismo de acreditação estabelecer, no âmbito do processo de acreditação 
seguido de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025, se este requisito foi observado.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Funcione de acordo com a norma EN 
ISO/IEC 17025 «Requisitos gerais de 
competência para laboratórios de ensaio e 
calibração» e seja avaliado e acreditado de 
acordo com essa norma por um organismo 
nacional de acreditação que funcione em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 765/2008.

(e) Funcione de acordo com a norma EN 
ISO/IEC 17025 «Requisitos gerais de 
competência para laboratórios de ensaio e 
calibração» e seja acreditado de acordo 
com essa norma por um organismo 
nacional de acreditação que funcione em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 765/2008.

Justificação

A formulação «avaliado e acreditado» é incompreensível. O organismo nacional de 
acreditação procede, no âmbito do processo de acreditação, a uma extensa auditoria, 
nomeadamente a uma peritagem. Nesta medida, o laboratório incumbido de efetuar as 
análises é «avaliado», antes de ser acreditado.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

O âmbito da avaliação e da acreditação de 
um laboratório oficial referidas no n.º 4, 
alínea e):

O âmbito da acreditação de um laboratório 
oficial referidas no n.º 4, alínea e):

Justificação

A formulação «avaliado e acreditado» é incompreensível. O organismo nacional de 
acreditação procede, no âmbito do processo de acreditação, a uma extensa auditoria, 
nomeadamente a uma peritagem. Nesta medida, o laboratório incumbido de efetuar as 
análises é «avaliado», antes de ser acreditado.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Quando a autoridade competente 
nomeie um laboratório privado para 
realizar as análises, testes ou diagnósticos 
laboratoriais das amostras recolhidas 
durante os controlos oficiais, esta 
nomeação não será considerada uma 
delegação das tarefas e, por conseguinte, 
não terá de cumprir o disposto no 
capítulo III do presente título.

Justificação

A realização de análises, testes ou diagnósticos efetuados por laboratórios privados não é 
considerada uma delegação de tarefas, uma vez que só se realiza uma parte das ações do 
controlo oficial, neste caso apenas uma das peritagens, não podendo classificar-se per se de 
delegação de controlo oficial.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os laboratórios oficiais devem facultar 
ao público a lista de métodos utilizados 
para análises, testes e diagnósticos 
realizados no contexto dos controlos 
oficiais e de outras atividades oficiais.

Suprimido

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 39 – título

Texto da Comissão Alteração

Derrogações à condição de avaliação e
acreditação obrigatórias aplicáveis a certos 
laboratórios oficiais

Derrogações à condição de acreditação 
obrigatórias aplicáveis a certos laboratórios 
oficiais

Justificação

A avalição é efetuada previamente à acreditação.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação ao disposto no artigo 
36.º, n.º 4, alínea e), as autoridades 
competentes podem designar como 
laboratórios oficiais, independentemente de 
satisfazerem ou não a condição prevista 
nessa disposição:

1. Em derrogação ao disposto no 
artigo 36.º, n.º 4, alínea e), as autoridades 
competentes podem designar como 
laboratórios oficiais, ou laboratórios que 
funcionam sob a supervisão oficial,
independentemente de satisfazerem ou não 
a condição prevista nessa disposição:

Justificação

O termo «oficiais» pode ser enganador, visto que o âmbito do presente artigo deve 
igualmente abranger laboratórios privados acreditados.
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Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) que procedam à deteção de triquinas 
sob a supervisão das autoridades 
competentes ou de um laboratório oficial 
designado em conformidade com o artigo 
36.º, n.º 1, e avaliado e acreditado de 
acordo com a norma EN ISO/IEC 17025 
«Requisitos gerais de competência para 
laboratórios de ensaio e calibração» para a 
utilização dos métodos referidos na alínea 
a), subalínea ii), do presente número;

(iii) que procedam à deteção de triquinas 
sob a supervisão das autoridades 
competentes ou de um laboratório oficial 
designado em conformidade com o artigo 
36.º, n.º 1, e acreditado de acordo com a 
norma EN ISO/IEC 17025 «Requisitos 
gerais de competência para laboratórios de 
ensaio e calibração» para a utilização dos 
métodos referidos na alínea a), subalínea 
ii), do presente número;

Justificação

A formulação «avaliado e acreditado» é incompreensível. O organismo nacional de 
acreditação procede, no âmbito do processo de acreditação, a uma extensa auditoria, 
nomeadamente a uma peritagem. Nesta medida, o laboratório incumbido de efetuar as 
análises é «avaliado», antes de ser acreditado.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 40 – título

Texto da Comissão Alteração

Poderes para adotar derrogações à 
condição de avaliação e acreditação 
obrigatórias de todos os métodos de 
análise, teste e diagnóstico laboratoriais 
utilizados pelos laboratórios oficiais

Poderes para adotar derrogações à 
condição de acreditação obrigatórias de 
todos os métodos de análise, teste e 
diagnóstico laboratoriais utilizados pelos 
laboratórios oficiais

Justificação

A formulação «avaliado e acreditado» é incompreensível. O organismo nacional de 
acreditação procede, no âmbito do processo de acreditação, a uma extensa auditoria, 
nomeadamente a uma peritagem. Nesta medida, o laboratório incumbido de efetuar as 
análises é «avaliado», antes de ser acreditado.
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Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 41 – título

Texto da Comissão Alteração

Derrogações temporárias à condição de 
avaliação e acreditação obrigatórias dos 
laboratórios oficiais

Derrogações temporárias à condição de 
acreditação obrigatórias dos laboratórios 
oficiais

Justificação

A formulação «avaliado e acreditado» é incompreensível. O organismo nacional de 
acreditação procede, no âmbito do processo de acreditação, a uma extensa auditoria, 
nomeadamente a uma peritagem. Nesta medida, o laboratório incumbido de efetuar as 
análises é «avaliado», antes de ser acreditado.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 46 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Mercadorias enviadas como amostras 
comerciais ou artigos de exposição, que 
não se destinem a ser colocadas no 
mercado;

(a) Mercadorias enviadas como amostras 
comerciais ou artigos de exposição;

Justificação

De acordo com a definição estabelecida no artigo 3.º, n.º 8, do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, o envio de uma mercadoria como amostra comercial ou artigo de exposição já 
constitui em si uma colocação no mercado.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 46 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Animais e mercadorias destinados a 
fins científicos;

Suprimido
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Justificação

Os controlos feitos aos animais destinados a fins científicos devem ser realizados nos postos 
fronteiriços da UE devido ao possível risco para a saúde humana.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 46 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Animais de companhia como definidos 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 10, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento à saúde animal];

Suprimido

Justificação

Permitir à Comissão facilitar os controlos a animais de companhia que entram na União 
poderia ter um enorme impacto na saúde e bem-estar animal. Propostas deste género devem 
ser submetidas a um exame adequado por parte do Parlamento e do Conselho.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
efetuar controlos oficiais das remessas de 
animais e mercadorias das categorias 
referidas no artigo 45.º, n.º 1, à chegada da 
remessa ao posto de controlo fronteiriço. 
Estes controlos oficiais devem incluir 
controlos documentais, de identidade e 
físicos.

1. As autoridades competentes devem 
efetuar controlos oficiais das remessas de 
animais e mercadorias das categorias 
referidas no artigo 45.º, n.º 1, à chegada da 
remessa ao posto de controlo fronteiriço. 
Estes controlos oficiais devem ter em 
conta cumprimentos anteriores e os 
possíveis riscos associados e podem incluir 
controlos documentais, de identidade e 
físicos.
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Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se esses controlos forem efetuados em 
animais, devem ser levados a cabo por um 
veterinário oficial ou sob a sua supervisão.

Se esses controlos forem efetuados em 
animais ou em produtos de origem animal,
devem ser levados a cabo por um 
veterinário oficial ou sob a sua supervisão.

Justificação

O veterinário oficial deve continuar a ser o responsável pelas decisões relativas aos animais 
vivos e aos produtos de origem animal (produtos à base de carne, à base de leite, etc.).

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii-A)

Texto da Comissão Alteração

(iii-A) animais de companhia que viajam 
com os donos.

Justificação

Fica estabelecido que as autoridades competentes podem atribuir às autoridades aduaneiras 
ou a outras autoridades públicas determinadas tarefas. Entre elas, deve incluir-se o controlo 
de animais de companhia que viajam com os donos.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 53 –  n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Estas decisões serão refletidas no 
Documento Sanitário Comum de Entrada, 
tal como previsto no artigo 54.º



AD\1008897PT.doc 43/71 PE514.762v02-00

PT

Justificação

Para maior clareza em relação ao procedimento.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes do posto de 
controlo fronteiriço devem finalizar o 
DSCE assim que:

4. As autoridades competentes do posto de 
controlo fronteiriço devem registar no 
Documento Sanitário Comum de Entrada 
a decisão sobre a remessa assim que todos 
os controlos oficiais necessários tenham 
sido efetuados nos termos do artigo 47.º, 
n.º 1.

Justificação

Esta alteração tem como objetivo substituir a totalidade do n.º 4 por uma nova redação mais 
simples e acessível. 

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Tiverem sido efetuados todos os 
controlos oficiais previstos no artigo 47.º, 
n.º 1;

Suprimido

Justificação

Esta alteração tem como objetivo substituir a totalidade do n.º 4 por uma nova redação mais 
simples e acessível. 

Alteração 92

Proposta de regulamento
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Artigo 54 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estiverem disponíveis os resultados dos 
controlos físicos, quando esses controlos 
forem exigidos;

Suprimido

Justificação

Esta alteração tem como objetivo substituir a totalidade do n.º 4 por uma nova redação mais 
simples e acessível. 

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Tiver sido tomada uma decisão sobre a 
remessa em conformidade com o 
artigo 53.º e essa decisão tiver sido 
registada no DSCE.

Suprimido

Justificação

Esta alteração tem como objetivo substituir a totalidade do n.º 4 por uma nova redação mais 
simples e acessível. 

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a regras que 
estabeleçam os casos e condições em que o 
DSCE deve acompanhar as remessas de 
animais e mercadorias das categorias 
referidas no artigo 45.º, n.º 1, até ao local 

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a regras que 
estabeleçam os casos e condições em que o 
DSCE deve acompanhar as remessas de 
animais e mercadorias das categorias 
referidas no artigo 45.º, n.º 1, até ao local 
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de destino. de destino. De qualquer modo, uma cópia 
do DSCE deve acompanhar as remessas 
de animais e mercadorias das categorias 
referidas no artigo 45.º, n.º 1, até ao local 
de destino.

Justificação

As remessas de animais e mercadorias das categorias devem ser sempre acompanhadas de 
uma cópia do DSCE até ao local de destino.

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Estado-Membro deve adiar a 
designação do posto de controlo 
fronteiriço até que a Comissão lhe 
comunique o resultado favorável do 
controlo.

Suprimido

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os postos de controlo fronteiriços devem 
estar situados na proximidade imediata do
ponto de entrada na União e num local 
equipado adequadamente para ser 
designado pelas autoridades aduaneiras
em conformidade com o artigo 38.º, n.º 1, 
do Regulamento (CEE) n.º 2913/92.

1. Os postos de controlo fronteiriços devem 
estar situados na proximidade imediata do 
ponto de entrada na União e num local 
equipado adequadamente em conformidade 
com o artigo 38.º, n.º 1, do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92.

Alteração 97

Proposta de regulamento
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Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As remessas de animais e mercadorias 
que não sejam declaradas pelos 
operadores como consistindo em animais e 
mercadorias das categorias referidas no 
artigo 45.º, n.º 1, devem ser submetidas a 
controlos oficiais pelas autoridades 
competentes sempre que houver motivos 
para crer que essas categorias de animais 
e mercadorias estão presentes na remessa.

2. Sempre que as autoridades competentes 
suspeitem que determinados animais e/ou 
mercadorias estão presentes numa 
remessa e não foram declarados pelos 
operadores, procede-se à realização dos 
controlos oficiais referidos no artigo 45.º, 
n.º 1.

Justificação

Propõe-se uma redação alternativa mais clara.

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem reter
oficialmente as remessas referidas nos n.ºs 
1 e 2 até obterem os resultados dos 
controlos oficiais previstos nesses 
números.

As autoridades competentes devem
realizar controlos reforçados com recolha 
de amostras e análises oficiais, retendo
oficialmente as remessas referidas nos 
n.ºs 1 e 2 até obterem os resultados dos 
controlos oficiais previstos nesses 
números.

Justificação

Estes produtos suspeitos ou não declarados devem ser alvo de controlos reforçados com 
análise.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Quando adequado, essas remessas devem 
ser isoladas ou sujeitas a quarentena e os 
animais de que sejam constituídas devem 
ser mantidos e tratados em condições 
adequadas na pendência de uma decisão.

Quando adequado, essas remessas devem 
ser isoladas ou sujeitas a quarentena e os 
animais de que sejam constituídas devem 
ser mantidos e tratados em condições 
adequadas na pendência de uma decisão. 
Além disso, as necessidades especiais de 
outras mercadorias serão tidas em conta. 

Justificação

Pretende-se esclarecer o procedimento.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes, depois de 
ouvir, quando possível, o operador 
responsável pela remessa, devem ordenar 
sem demora que esse operador:

3. As autoridades competentes devem 
ouvir o operador responsável pela remessa.
As autoridades competentes podem 
dispensar-se de o fazer no caso de ser 
necessário tomar uma decisão imediata, 
por razões de perigo na demora ou de 
interesse público. Devem ordenar sem 
demora que esse operador:

Justificação

O direito de ser ouvido é, em princípio, sempre necessário e possível, pelo que devem ser 
exatamente determinadas as circunstâncias em que este princípio de direito pode ou deve 
imperativamente ser alvo de uma restrição.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 65 – título
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Texto da Comissão Alteração

Medidas a tomar em caso de animais ou 
mercadorias que entram na União em 
proveniência de países terceiros que 
apresentam um risco

Medidas a tomar em caso de remessas não 
conformes que tentam entrar na UE em 
proveniência de países terceiros que 
apresentam um risco

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O operador deve executar todas as 
medidas ordenadas pelas autoridades 
competentes de acordo com o artigo 64.º, 
n.ºs 3 e 5, e o artigo 65.º sem demora e, o 
mais tardar, no prazo de 60 dias a contar da 
data em que as autoridades competentes 
notificaram o operador da sua decisão em 
conformidade com o artigo 64.º, n.º 4.

1. O operador deve executar todas as 
medidas ordenadas pelas autoridades 
competentes de acordo com o artigo 64.º, 
n.ºs 3 e 5, e o artigo 65.º sem demora e, o 
mais tardar, no caso dos produtos, no 
prazo de 60 dias a contar da data em que as 
autoridades competentes notificaram o 
operador da sua decisão em conformidade 
com o artigo 64.º, n.º 4.

Justificação

O prazo que se dá ao operador para que aplique a decisão das autoridades competentes é de 
60 dias. Este prazo pode ser excessivo no caso de animais vivos.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes ou o 
organismo delegado especificados na 
aprovação:

4. As autoridades competentes ou o 
organismo, ou uma autoridade ou 
organismo de controlo reconhecido pela 
Comissão Europeia para produtos 
biológicos.



AD\1008897PT.doc 49/71 PE514.762v02-00

PT

Justificação

Num país terceiro, a responsabilidade dos contactos com a UE e de assegurar a 
conformidade deve ser exclusiva da autoridade competente, sem delegações.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Notificar a Comissão, os outros 
Estados-Membros e os operadores em 
causa através do sistema TRACES e 
solicitar assistência administrativa em 
conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no título IV;

(a) Notificar a Comissão, os outros 
Estados-Membros e os operadores em 
causa através do sistema TRACES, 
juntamente com as medidas que vão ser 
aplicadas, e solicitar assistência 
administrativa em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no título IV;

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades aduaneiras podem 
apenas libertar as remessas de animais e 
mercadorias constantes do artigo 45.º 
para as quais a autoridade competente do 
posto de controlo fronteiriço tenha 
realizado os controlos oficiais dispostos 
no artigo 47.º e emitido uma decisão que 
conste do DSCE.

Justificação

É necessário garantir que as autoridades aduaneiras não tomarão decisões em relação a 
remessas sob controlo oficial.
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Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
disponibilização de recursos financeiros 
adequados a fim de proporcionar às 
autoridades competentes os recursos,
humanos e outros, necessários para a 
realização dos controlos oficiais e de outras 
atividades oficiais.

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
disponibilização de recursos financeiros 
adequados, através dos meios que 
considerem apropriados, a fim de 
proporcionar às autoridades competentes 
os recursos, humanos e outros, necessários 
para a realização dos controlos oficiais e de 
outras atividades oficiais.

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem aplicar 
taxas derivadas das atividades dos 
controlos oficiais de acordo com o 
disposto no artigo 77.º.

Justificação

É necessário recordar que, de acordo com o princípio da subsidiariedade, os Estados-
Membros podem participar ou não neste sistema de «financiamento dos controlos oficiais», 
uma vez que não existe uma harmonização fiscal na UE.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além das taxas previstas no artigo 77.º, 
os Estados-Membros podem cobrar taxas 
para cobrir custos ocasionados por 

Suprimido
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controlos oficiais não referidos no artigo 
77.º, n.ºs 1 e 2.

Justificação

Tendo por base a lista de atividades previstas, são os Estados-Membros que devem 
estabelecer em quais se pode ou não aplicar taxa, dependendo da situação existente em cada 
Estado-Membro. 

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem consultar 
os operadores em causa no que diz respeito 
aos métodos utilizados para calcular as 
taxas previstas no artigo 77.º

4. Os Estados-Membros podem consultar 
os operadores em causa no que diz respeito 
aos métodos utilizados para calcular as 
taxas previstas no artigo 77.º

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 77 – título

Texto da Comissão Alteração

Taxas obrigatórias Taxas

Justificação

A aplicação das taxas deve ter um caráter voluntário por parte dos Estados-Membros, tendo 
em conta que não existe uma harmonização fiscal europeia.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A fim de garantir que as autoridades 
competentes dispõem de recursos 
adequados tendo em vista a realização de 
controlos oficiais, essas autoridades devem 
cobrar taxas para recuperar os custos em 
que incorram no que diz respeito:

1. A fim de garantir que as autoridades 
competentes dispõem de recursos 
adequados tendo em vista a realização de 
controlos oficiais, essas autoridades podem 
cobrar taxas para recuperar parte ou a 
totalidade dos custos em que incorram no 
que diz respeito:

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os controlos oficiais referidos na 
alínea a) desse número não incluem 
controlos oficiais efetuados a nível de 
produção primária, conforme definida no 
artigo 3.º, n.º 17, do 
Regulamento 178/2002, incluindo a 
transformação na exploração;

Justificação

A produção primária, incluindo a transformação na exploração, deve ficar isenta do sistema 
obrigatório de recuperação através de taxas. Está já estabelecido um quadro específico no 
âmbito do regulamento relativo ao financiamento, gestão e acompanhamento da PAC. Os 
rendimentos dos agricultores são, em média, 50 % inferiores a outros rendimentos médios de 
quaisquer outros setores da economia europeia. Por conseguinte, custos adicionais para 
controlos oficiais seriam inaceitáveis e certamente contra o princípio de apoio aos 
rendimentos promovido como parte da PAC.

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 77 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os Estados-Membros podem decidir 
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que a taxas previstas no n.º 1 não se 
aplicam a operadores do setor alimentar 
que prestem exclusivamente serviços 
locais.

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem
cobrar taxas em conformidade com o artigo 
77.º a fim de recuperar os seguintes custos:

1. As autoridades competentes podem
cobrar taxas em conformidade com o artigo 
77.º a fim de recuperar os seguintes custos:

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 79

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º Suprimido

Cálculo das taxas

1. As taxas cobradas em conformidade 
com o artigo 77.º:

(a) Devem ser estabelecidas como 
montante fixo, com base nos custos 
globais dos controlos oficiais suportados 
pelas autoridades competentes durante 
um determinado período, e aplicadas a 
todos os operadores, independentemente 
de serem ou não efetuados controlos 
oficiais durante o período de referência a 
cada operador sujeito às referidas taxas; 
ao estabelecer o nível das taxas a cobrar 
em cada setor, a cada atividade e a cada 
categoria de operadores, as autoridades 
competentes devem ter em conta o 
impacto que o tipo e a dimensão da 
atividade em causa e os fatores de risco 
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relevantes têm na distribuição dos custos 
globais desses controlos oficiais; or,

(b) Devem ser calculadas com base nos 
custos reais de cada controlo oficial 
individual e aplicadas aos operadores 
sujeitos a esse controlo oficial; essas taxas 
não podem ser superiores aos custos reais 
do controlo oficial efetuado e podem ser 
expressas, na totalidade ou em parte, 
como uma função do tempo despendido 
pelo pessoal das autoridades competentes 
para realizar os controlos oficiais.

2. As despesas de deslocação referidas no 
artigo 78.º, n.º 1, alínea e), devem ser 
tomadas em conta para o cálculo das 
taxas referidas no artigo 77.º, n.º 1, sem 
que isso implique uma discriminação 
entre os operadores com base na distância 
entre as suas instalações e o local onde 
estão situadas as autoridades 
competentes.

3. Se as taxas forem calculadas em 
conformidade com o n.º 1, alínea a), as 
taxas cobradas pelas autoridades 
competentes em conformidade com o 
artigo 77.º não podem ser superiores aos 
custos globais respeitantes aos controlos 
oficiais efetuados durante o período 
referido no n.º 1, alínea a).

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 80 

Texto da Comissão Alteração

Se as taxas forem estabelecidas com
conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, 
alínea a), o montante da taxa a aplicar a 
cada operador deve ser determinado 
tomando em conta os antecedentes do 
operador no que respeita ao cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 

Se as taxas forem estabelecidas em
conformidade com o artigo 77.º, sempre 
estejam disponíveis recursos financeiros 
necessários e em cumprimento do 
artigo 78.º, quando for utilizada a fórmula 
disposta no artigo 79.º, n.º 1, alínea a), o 
montante da taxa a aplicar a cada operador
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comprovado através de controlos oficiais, 
de modo a que as taxas aplicadas a 
operadores que cumprem sistematicamente 
as regras sejam mais baixas do que as 
aplicadas aos outros operadores.

pode ser determinado tomando em conta os 
antecedentes do operador no que respeita 
ao cumprimento das regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, comprovado através de 
controlos oficiais, de modo a que as taxas 
aplicadas a operadores que cumprem 
sistematicamente as regras sejam mais 
baixas do que as aplicadas aos outros 
operadores.

Justificação

Em consonância com o artigo 77.º, que propõe que as taxas sejam voluntárias da parte dos 
Estados-Membros, e com o artigo 78.º, que estabelece a obrigação de cobrir os custos dos 
controlos oficiais. A possível redução teria de ser viável sem desrespeitar esta obrigação.

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As taxas cobradas em conformidade com 
o artigo 77.º, n.º 1, alínea d), devem ser 
pagas pelo operador responsável pela 
remessa ou pelo seu representante.

2. As taxas cobradas em conformidade com 
o artigo 77.º, n.º 1, alínea d), podem ser 
pagas pelo operador responsável pela 
remessa ou pelo seu representante.

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 84 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem cobrar 
taxas a fim de cobrir custos adicionais em 
que tenham incorrido em resultado de:

As autoridades competentes podem cobrar 
taxas a fim de cobrir custos adicionais em 
que tenham incorrido em resultado de:

Justificação

Não tem lógica que os operadores que são sujeitos de forma obrigatória a uma inspeção 
sejam também obrigados a pagá-la.
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Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Atestados oficiais sanitários

Justificação

Em consonância com as definições propostas.

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as autoridades competentes 
delegarem tarefas específicas relacionadas 
com a emissão de certificados oficiais ou 
de atestados oficiais, ou com a supervisão 
oficial referida no artigo 90.º, n.º1, essa 
delegação deve respeitar o disposto nos 
artigos 25.º a 32.º

2. Se as autoridades competentes 
delegarem tarefas específicas relacionadas 
com a emissão de certificados oficiais ou 
de atestados oficiais, ou de atestados 
oficiais sanitários, ou com a supervisão 
oficial referida no artigo 90.º, n.º1, essa 
delegação deve respeitar o disposto nos 
artigos 25.º a 32.º

Justificação

Em consonância com as definições propostas.

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os certificados oficiais devem ser 1. Os certificados oficiais devem ser 
emitidos pelas autoridades competentes ou 
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emitidos pelas autoridades competentes. organismos delegados de acordo com o 
disposto nos artigo 25.º a 32.º.

Justificação

Em conformidade com o disposto no artigo 85.º, n.º 2.

Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Devem permitir a identificação da 
pessoa que os assinou;

(d) Devem permitir a identificação da 
pessoa que os assinou e a respetiva data de 
emissão;

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Devem permitir verificar a relação entre 
o certificado e a remessa, o lote ou o 
animal ou mercadoria individual 
abrangidos pelo certificado.

(e) Devem permitir verificar facilmente a 
relação entre o certificado, a autoridade 
emissora e a remessa, o lote ou o animal 
ou mercadoria individual abrangidos pelo 
certificado.

Alteração 124

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão pode, quando considerar 
adequado, designar mais de um 
laboratório de referência para uma
mesma doença promovendo, assim, a 
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rotação entre os laboratórios nacionais 
que cumpram o n.º 3 do presente artigo.

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Fazer respeitar pelo seu pessoal o 
caráter confidencial de certos assuntos, 
resultados ou comunicações;

Justificação

As atividades e ações dos laboratórios de referência da União Europeia devem ser 
confidenciais, de acordo com o disposto no artigo 32.º, n.º 4, alínea d) do atual Regulamento 
(CE) n.º 882/2004.

Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Coordenar a aplicação dos métodos 
referidos na alínea a) pelos laboratórios 
nacionais de referência e, se necessário, 
por outros laboratórios oficiais,
nomeadamente através da organização de 
testes comparativos interlaboratoriais 
regulares e da garantia de um 
acompanhamento adequado de tais testes, 
em conformidade com protocolos aceites 
internacionalmente, sempre que existam;

b) Coordenar a aplicação dos métodos 
referidos na alínea a) pelos laboratórios 
nacionais de referência, nomeadamente 
através da organização de testes 
comparativos interlaboratoriais regulares e 
da garantia de um acompanhamento 
adequado de tais testes, em conformidade 
com protocolos aceites internacionalmente, 
sempre que existam; informar as 
autoridades competentes sobre o 
acompanhamento e os resultados desses 
testes comparativos interlaboratoriais;

Justificação

Deve ser limitado aos laboratórios nacionais de referência.
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Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Realizar cursos de formação destinados 
ao pessoal dos laboratórios nacionais de 
referência e, se necessário, de outros 
laboratórios oficiais, bem como aos peritos 
de países terceiros;

d) Realizar cursos de formação gratuitos
destinados ao pessoal dos laboratórios 
nacionais de referência. Se necessário, 
realizar cursos de formação destinados ao 
pessoal de outros laboratórios oficiais, bem 
como aos peritos de países terceiros;

Justificação

Deve ser indicado que os cursos de formação são gratuitos para os laboratórios nacionais de 
referência.

Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, designar centros de referência da 
União Europeia encarregados de apoiar as 
atividades da Comissão e dos Estados-
Membros no que diz respeito à aplicação 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea f).

1. A Comissão deve, por meio de atos de 
execução, designar centros de referência da 
União Europeia encarregados de apoiar as 
atividades da Comissão e dos 
Estados-Membros no que diz respeito à 
aplicação das regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, alínea f).

Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As comunicações entre autoridades 
competentes, realizadas ao abrigo do 
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presente título, serão realizadas sem 
prejuízo do definido no Regulamento 
n.º 16/2011, segundo o qual se 
estabelecem medidas de execução do 
Sistema de Alerta Rápido para os Géneros 
alimentícios e Alimentos para Animais 
(RASFF) para as comunicações a realizar 
através do Sistema RASFF.

Justificação

É importante incluir uma referência específica relativa à existência de um sistema específico 
de comunicação, o sistema de alerta (RASFF), para determinadas comunicações entre 
autoridades competentes de Estados-Membros que têm uma regulamentação diferente da 
disposta no presente título.

Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Devem indicar, no prazo de dez dias a 
contar da data de receção da notificação:

b) Devem indicar, no prazo de quinze dias 
úteis a contar da data de receção da 
notificação:

Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridade única encarregada de:

2. Os Estados-Membros devem designar a
autoridade ou autoridades encarregadas
de:

Justificação

Considera-se inadequado designar uma única autoridade responsável pelos aspetos 
constantes do n.º 2, tendo em conta a enorme variabilidade destes aspetos nas diferentes 
áreas abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento.
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Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Garantir a coerência e a aplicação 
uniforme desse plano.

b) Garantir a coerência desse plano e o 
cumprimento do presente regulamento.

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos nacionais de controlo 
plurianual devem conter informações 
gerais sobre a estrutura e a organização dos 
sistemas de controlo oficial dos Estados-
Membros em questão e, pelo menos, 
informações sobre:

2. Os planos nacionais de controlo 
plurianual devem conter informações 
gerais sobre a estrutura e a organização dos 
sistemas de controlo oficial dos Estados-
Membros em questão em cada um dos 
setores envolvidos e, pelo menos, 
informações sobre:

Justificação

O conteúdo dos planos de controlo de diferentes setores não deve ser inscrito num formato ou 
documento único. Um documento global será confuso.

Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º Suprimido

Delegação de poderes no que diz respeito 
aos planos nacionais de controlo 
plurianuais
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A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito os planos 
nacionais de controlo plurianuais 
previstos no artigo 107.º, n.º 1.

Esses atos delegados devem estabelecer 
regras relativas aos seguintes aspetos:

a) Critérios para a classificação das 
atividades dos operadores em função dos 
riscos;

b) Prioridades dos controlos oficiais com 
base nos critérios estabelecidos no artigo 
8.º e nas regras previstas nos artigos 15.º 
a 24.º;

c) Procedimentos de maximização da 
eficácia dos controlos oficiais;

d) Principais indicadores de desempenho 
a aplicar pelas autoridades competentes 
na avaliação dos planos nacionais de 
controlo plurianuais e da sua aplicação.

Justificação

Os critérios de risco devem ser estabelecidos pelos Estados-Membros, bem como os 
procedimentos e prioridades, propondo-se assim que este artigo seja suprimido.

Alteração 135

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Tendo em vista efetuar uma avaliação 
específica, à escala da União, da aplicação 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou 
determinar a prevalência de certos perigos 
na União, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 139.º no que diz respeito:

Tendo em vista efetuar uma avaliação 
específica, à escala da União, da aplicação 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou 
determinar a prevalência de certos perigos 
na União, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos execução no que diz respeito:

Justificação

É fundamental que os Estados-Membros participem na elaboração das regras que definem a 
organização destes planos coordenados de controlo, a ser implementados pelos 
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Estados-Membros.

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 141.º, n.º 2.

Justificação

É fundamental que os Estados-Membros participem na elaboração das regras que definem a 
organização destes planos coordenados de controlo, a ser implementados pelos Estados-
Membros.

Alteração 137

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem apresentar 
à Comissão, até 30 de junho de cada ano,
um relatório que indique:

1. Os Estados-Membros devem apresentar 
à Comissão, até 30 de junho de dois em 
dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, um relatório que 
indique:

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, alterar o seu programa de 
controlo para ter em conta a evolução nos 

2. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, alterar o seu programa de 
controlo para ter em conta a evolução nos 
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domínios regidos pelas regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2. Essas alterações devem ser 
comunicadas aos Estados-Membros.

domínios regidos pelas regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2. Essas alterações devem ser 
comunicadas aos Estados-Membros com 
antecedência.

Justificação

Considera-se imprescindível a referida antecedência para que os Estados-Membros estejam 
devidamente informados.

Alteração 139

Proposta de regulamento
Artigo 118 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Prestar toda a assistência necessária e 
fornecer toda a documentação e qualquer 
outro apoio técnico que os peritos da 
Comissão solicitem no sentido de lhes 
permitir uma realização eficiente e eficaz 
dos controlos;

b) Prestar a assistência necessária e 
fornecer a documentação e qualquer outro 
apoio técnico aos peritos da Comissão no 
sentido de lhes permitir uma realização 
eficiente e eficaz dos controlos;

Justificação

O planeamento deve ter em conta determinadas circunstâncias que devem ser adaptadas às 
situações no momento.

Alteração 140

Proposta de regulamento
Artigo 129 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode organizar atividades de 
formação para o pessoal das autoridades 
competentes e, quando adequado, para o 
pessoal de outras autoridades dos Estados-
Membros que participe na investigação de 
eventuais violações das disposições do 
presente regulamento e das regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2.

A Comissão deve organizar atividades de 
formação para o pessoal das autoridades 
competentes e, quando adequado, para o 
pessoal de outras autoridades dos Estados-
Membros que participe na investigação de 
eventuais violações das disposições do 
presente regulamento e das regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2.
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Justificação

A situação lógica é que não seja um poder da Comissão, mas sim um mandato do Conselho e 
do Parlamento.

Alteração 141

Proposta de regulamento
Artigo 129 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode organizar essas 
atividades em cooperação com os Estados-
Membros.

A Comissão organiza essas atividades em 
cooperação com os Estados-Membros.

Justificação

A situação lógica é que não seja um poder da Comissão, mas sim um mandato do Conselho e 
do Parlamento.

Alteração 142

Proposta de regulamento
Artigo 130 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve estabelecer e gerir um 
sistema computorizado de gestão da 
informação que permita o funcionamento 
integrado dos mecanismos e instrumentos 
através dos quais são tratados e geridos os 
dados, informações e documentos relativos 
aos controlos oficiais (sistema «IMSOC»).

1. A Comissão deve estabelecer e gerir um 
sistema computorizado de gestão da 
informação que permita o funcionamento 
integrado dos mecanismos e instrumentos 
através dos quais são tratados e geridos os 
dados, informações e documentos relativos 
aos controlos oficiais (sistema «IMSOC»), 
tendo em conta sistemas nacionais 
existentes.

Alteração 143

Proposta de regulamento
Artigo 134 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A realização de controlos oficiais 
intensificados dos animais, das 
mercadorias e dos operadores, durante um 
período adequado;

a) A realização de controlos oficiais 
intensificados dos animais, das 
mercadorias e dos operadores, durante um 
período adequado à natureza do eventual 
risco em cada caso;

Justificação

Define-se o prazo adequando-o à natureza do possível risco por forma a evitar interpretações 
subjetivas.

Alteração 144

Proposta de regulamento
Artigo 135 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Ordenar o descarregamento, a 
transferência para outro meio de transporte, 
a detenção e a prestação de cuidados aos 
animais, períodos de quarentena e o 
adiamento do abate;

(b) Ordenar o descarregamento, a 
transferência para outro meio de transporte, 
a detenção em instalações adequadas e a 
prestação dos cuidados devidos aos 
animais, períodos de quarentena e o 
adiamento do abate;

Justificação

Os termos adicionais estão incluídos no Regulamento (CE) n.º 1/2005 e clarificam o 
significado de «detenção e prestação de cuidados».

Alteração 145

Proposta de regulamento
Artigo 135 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso os controlos oficiais dos diários de 
viagem previstos no artigo 18.º, n.º 1, 
alínea b), subalínea i), determinem a não 
conformidade, as autoridades 
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competentes devem solicitar que o 
operador altere as disposições para a 
viagem de longo curso pretendida, a fim 
de assegurar o cumprimento do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005.

Justificação

A fim de refletir a disposição do Regulamento (CE) n.º 1/2005 para a alteração dos requisitos 
de viagem em casos de não conformidade.

Alteração 146

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 3, artigo 15.º, n.º 2, artigos 
16.º e 17.º, artigo 18.º, n.º 3, artigos 19.º, 
20.º, 21.º e 22.º artigo 23.º, n.º 1, artigo 
24.º, n.º 1, artigo 25.º, n.º 3, artigo 26.º, n.º 
2, artigo 40.º, artigo 43.º, n.º 4, artigo 45.º,
n.º 3, artigos 46.º e 49.º, artigo 51.º, n.º 1, 
artigo 52.º n.ºs 1 e 2, artigo 56.º, n.º 2, 
artigo 60.º n.º 3, artigo 62.º, n.º 2, artigo 
69.º n.º 3, artigo 75.º, n.ºs 1 e 2, artigo 97.º, 
n.º 2, artigo 98.º, n.º 6, artigo 99.º, n.º 2, 
artigo 101.º, n.º 3, artigo 106.º, n.º 3, 
artigos 110.º e 111.º, artigo 114.º, n.º 4, 
artigo 125.º, n.º 1, artigo 132.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo, artigo 133.º, artigo 
138.º, n.ºs 1 e 2, artigo 143.º, n.º 2, artigo 
144.º, n.º 3, artigo 151.º, n.º 3, artigo 153.º, 
n.º 3, e artigo 159.º, n.º 3, é conferida à 
Comissão por prazo indeterminado, a 
partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 3, artigo 15.º, n.º 2, artigos 
16.º e 17.º, artigo 18.º, n.º 3, artigos 19.º, 
20.º, 21.º e 22.º artigo 23.º, n.º 1, artigo 
24.º, n.º 1, artigo 25.º, n.º 3, artigo 26.º, n.º 
2, artigo 40.º, artigo 43.º, n.º 4, artigo 45.º, 
n.º 3, artigos 46.º e 49.º, artigo 51.º, n.º 1, 
artigo 52.º n.ºs 1 e 2, artigo 56.º, n.º 2, 
artigo 60.º n.º 3, artigo 62.º, n.º 2, artigo 
69.º n.º 3, artigo 75.º, n.ºs 1 e 2, artigo 97.º, 
n.º 2, artigo 98.º, n.º 6, artigo 99.º, n.º 2, 
artigo 101.º, n.º 3, artigo 106.º, n.º 3, 
artigos 110.º e 111.º, artigo 114.º, n.º 4, 
artigo 125.º, n.º 1, artigo 132.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo, artigo 133.º, artigo 
138.º, n.ºs 1 e 2, artigo 143.º, n.º 2, artigo 
144.º, n.º 3, artigo 151.º, n.º 3, artigo 153.º, 
n.º 3, e artigo 159.º, n.º 3, é conferida à 
Comissão por um período de cinco anos, a 
partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento. A Comissão elabora 
um relatório relativo à delegação de 
poderes pelo menos 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 
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do final de cada prazo.

Alteração 147

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Durante o exercício desta delegação 
é particularmente importante que a 
Comissão realize as consultas adequadas 
durante o trabalho preparatório, 
incluindo as consultas a nível de peritos. 
A Comissão, durante a elaboração dos 
documentos de trabalho dos atos 
delegados, assegura a transmissão 
simultânea e no momento adequado dos 
documentos mais relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Justificação

É aditado este parágrafo a fim de garantir que a Comissão é obrigada a consultar os 
EstadosMembros através de grupos de trabalho de peritos antes da publicação de um ato 
delegado.

Alteração 148

Proposta de regulamento
Artigo 141 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Permanente dos Vegetais, Animais e 
Alimentos para Consumo Humano e 
Animal instituído pelo artigo 58.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Permanente dos Vegetais, Animais e 
Alimentos para Consumo Humano e 
Animal instituído pelo artigo 58.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. Exceto 
na aplicação do disposto no artigo 23.º, 
segundo o qual a Comissão é assistida 
pelos comités criados ao abrigo do 
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Regulamento (CE) nº 834/2007 para o 
comité relativo à agricultura biológica, do 
Regulamento (UE) nº 1151/2012 para o 
comité relativo às DOP, IGP e ETG dos 
produtos agroalimentares, do 
Regulamento (CE) nº 1234/2007 para o 
comité relativo às DOP e IGP vínicas e o 
Regulamento (CE) nº 110/ 2008 para o 
comité relativo às indicações geográficas 
das bebidas espirituosas.

Justificação

Em consonância com a proposta do artigo 23.º

Alteração 149

Proposta de regulamento
Artigo 141 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na falta de parecer do comité, a Comissão 
não pode adotar o projeto de ato de 
execução, aplicando se o terceiro 
parágrafo do n.º 4 do artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

Justificação

Deve garantir-se que, caso o comité não dê parecer, a Comissão possa rever o projeto de ato 
de execução tomando em consideração as opiniões expressas no seio do comité.

Alteração 150

Proposta de regulamento
Artigo 150 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) São suprimidos os artigos 14.º, 15.º, 
16.º e 21.º, o artigo 22.º, n.º 2, e os artigos
23.º, 24.º e 26.º;

(b) São suprimidos os artigos 14.º, 15.º, 
16.º, 21.º, 23.º, 24.º e 26.º;
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Justificação

O artigo 22.º, n.º 2 constitui uma disposição importante que protege os animais de atrasos 
indevidos durante o transporte e dos problemas de bem-estar associados. Por este motivo, 
não deve ser suprimido.
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