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Alteração 59
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo aos controlos oficiais e outras 
atividades oficiais que visam assegurar a 
aplicação da legislação em matéria de 
alimentos para consumo humano e animal 
e das regras sobre saúde e bem-estar 
animal, fitossanidade, material de 
reprodução vegetal e produtos 
fitofarmacêuticos e que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) 
n.º 1829/2003, (CE) n.º 1831/2003, (CE) 
n.º 1/2005, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 
834/2007, (CE) n.º 1099/2009, (CE) n.º 
1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 
1151/2012 e (UE) n.º [….]/2013 [Serviço 
das Publicações: inserir número do 
regulamento que estabelece disposições 
para a gestão das despesas relacionadas 
com a cadeia alimentar, a saúde e o 
bem-estar animal, a fitossanidade e o 
material de reprodução vegetal] e as 
Diretivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 
2009/128/CE (Regulamento sobre os 
controlos oficiais)

relativo aos controlos oficiais e outras 
atividades oficiais que visam assegurar a 
aplicação da legislação em matéria de 
alimentos para consumo humano e animal 
e das regras sobre saúde e bem-estar 
animal e que altera os Regulamentos (CE) 
n.º 999/2001, (CE) n.º 1829/2003, (CE) n.º 
1831/2003, (CE) n.º 1/2005, (CE) n.º 
396/2005, (CE) n.º 834/2007, (CE) n.º 
1099/2009, (CE) n.º 1069/2009, (CE) n.º 
1107/2009, (UE) n.º 1151/2012 e (UE) 
n.º [….]/2013 [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento que 
estabelece disposições para a gestão das 
despesas relacionadas com a cadeia 
alimentar, a saúde e o bem-estar animal, a 
fitossanidade e o material de reprodução 
vegetal] e as Diretivas 98/58/CE, 
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 
2008/120/CE e 2009/128/CE 
(Regulamento sobre os controlos oficiais)

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. de

Justificação

Adaptação ao novo âmbito de aplicação da proposta de regulamento.
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Alteração 60
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo aos controlos oficiais e outras 
atividades oficiais que visam assegurar a 
aplicação da legislação em matéria de 
alimentos para consumo humano e animal 
e das regras sobre saúde e bem-estar
animal, fitossanidade, material de 
reprodução vegetal e produtos 
fitofarmacêuticos e que altera os 
Regulamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) 
n.º 1829/2003, (CE) n.º 1831/2003, (CE) 
n.º 1/2005, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 
834/2007, (CE) n.º 1099/2009, (CE) n.º 
1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 
1151/2012 e (UE) n.º [….]/2013 [Serviço 
das Publicações: inserir número do 
regulamento que estabelece disposições 
para a gestão das despesas relacionadas 
com a cadeia alimentar, a saúde e o bem-
estar animal, a fitossanidade e o material 
de reprodução vegetal] e as Diretivas 
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 
2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE 
(Regulamento sobre os controlos oficiais)

relativo aos controlos oficiais e outras 
atividades oficiais que visam assegurar a
aplicação da legislação em matéria de 
alimentos para consumo humano e animal 
e das regras sobre saúde e bem-estar 
animal e produtos fitofarmacêuticos e que 
altera os Regulamentos (CE) n.º 999/2001, 
(CE) n.º 1829/2003, (CE) n.º 1831/2003, 
(CE) n.º 1/2005, (CE) n.º 396/2005, (CE) 
n.º 834/2007, (CE) n.º 1099/2009, (CE) 
n.º 1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) 
n.º 1151/2012 e (UE) n.º [….]/2013 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento que estabelece disposições 
para a gestão das despesas relacionadas 
com a cadeia alimentar, a saúde e o 
bem-estar animal, a fitossanidade e o 
material de reprodução vegetal] e as 
Diretivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 
2009/128/CE (Regulamento sobre os 
controlos oficiais)

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; os Considerandos devem ser 
adaptados em conformidade.)

Or. en
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Justificação

Nenhuma das áreas (fitossanidade e material de reprodução vegetal) está diretamente 
relacionada com a segurança em matéria de alimentos para consumo humano e animal. A 
característica necessária para a transformação em alimentos para consumo humano ou 
animal só é adquirida após o processo de produção primária e obriga a uma decisão 
consciente pelo operador. Existe legislação específica que rege os controlos em ambas as 
áreas, pelo que seria desproporcionado que estas áreas fossem abrangidas pelo presente 
regulamento, segundo o qual, a partir do momento em que um alimento para consumo 
humano ou animal entra na cadeia alimentar, são aplicáveis todas as regras.

Alteração 61
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Tratado exige que seja assegurado 
um elevado nível de proteção da saúde na 
definição e execução de todas as políticas e 
ações da União. Tendo em vista a 
realização deste objetivo devem ser 
adotadas, entre outras, medidas nos 
domínios veterinário e fitossanitário que 
tenham diretamente por objetivo a proteção 
da saúde humana.

(1) O Tratado exige que seja assegurado 
um elevado nível de proteção da saúde na 
definição e execução de todas as políticas e 
ações da União. Tendo em vista a 
realização deste objetivo devem ser 
adotadas, entre outras, medidas no domínio 
veterinário que tenham diretamente por 
objetivo a proteção da saúde humana.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 62
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) A legislação da União inclui um 
conjunto de regras harmonizadas 
destinadas a assegurar que os alimentos 
para consumo humano e animal são 
seguros e saudáveis e que as atividades 
suscetíveis de ter impacto na segurança da 
cadeia alimentar ou na proteção dos 
interesses dos consumidores no que diz 
respeito aos alimentos e à informação 
sobre os alimentos são realizadas de acordo 
com requisitos específicos. Existem 
igualmente regras da União destinadas a 
garantir um nível elevado de saúde 
humana, saúde animal, fitossanidade e 
bem-estar animal ao longo da cadeia 
alimentar e em todos os domínios de 
atividade que tenham como principal 
objetivo lutar contra a eventual propagação 
de doenças animais, nalguns casos 
transmissíveis ao ser humano, ou de 
pragas prejudiciais aos vegetais ou 
produtos vegetais e assegurar a proteção 
do ambiente contra os riscos suscetíveis 
de decorrer dos OGM ou dos produtos 
fitofarmacêuticos. As regras da União 
garantem também a identidade e 
qualidade do material de reprodução 
vegetal. A correta aplicação dessas regras, 
a seguir designadas coletivamente por 
«legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar», contribui para o 
funcionamento do mercado interno.

(3) A legislação da União inclui um 
conjunto de regras harmonizadas 
destinadas a assegurar que os alimentos 
para consumo humano e animal são 
seguros e saudáveis e que as atividades 
suscetíveis de ter impacto na segurança da 
cadeia alimentar ou na proteção dos 
interesses dos consumidores no que diz 
respeito aos alimentos e à informação 
sobre os alimentos são realizadas de acordo 
com requisitos específicos. Existem 
igualmente regras da União destinadas a 
garantir um nível elevado de saúde 
humana, saúde animal e bem-estar animal 
ao longo da cadeia alimentar e em todos os 
domínios de atividade que tenham como 
principal objetivo lutar contra a eventual 
propagação de doenças animais, nalguns 
casos transmissíveis ao ser humano. A 
correta aplicação dessas regras, a seguir 
designadas coletivamente por «legislação 
da União sobre a cadeia agroalimentar», 
contribui para o funcionamento do 
mercado interno.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 63
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras básicas da União em matéria 
de legislação relativa aos alimentos para 
consumo humano e animal são 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que 
determina os princípios e normas gerais da 
legislação alimentar, cria a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos e 
estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios10. 
Além das referidas regras, existe legislação 
mais específica em matéria de alimentos 
para consumo humano e animal que 
abrange variados domínios, tais como a 
alimentação animal, incluindo alimentos 
medicamentosos, a higiene dos alimentos 
para consumo humano e animal, as 
zoonoses, os subprodutos animais, os 
resíduos de medicamentos veterinários, os 
contaminantes, o controlo e a erradicação 
de doenças animais com impacto na saúde 
humana, a rotulagem dos alimentos para 
consumo humano e animal, os produtos 
fitofarmacêuticos, os aditivos utilizados 
nos alimentos para consumo humano e 
animal, as vitaminas, os sais minerais, os 
oligoelementos e outros aditivos, os 
materiais em contacto com os alimentos, os 
requisitos de qualidade e composição, a 
água potável, a ionização, os novos 
alimentos e os organismos geneticamente 
modificados (OGM).

(4) As regras básicas da União em matéria 
de legislação relativa aos alimentos para 
consumo humano e animal são 
estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 
178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de janeiro de 2002, que 
determina os princípios e normas gerais da 
legislação alimentar, cria a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos e 
estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios10. 
Além das referidas regras, existe legislação 
mais específica em matéria de alimentos 
para consumo humano e animal que 
abrange variados domínios, tais como a 
alimentação animal, incluindo alimentos 
medicamentosos, a higiene dos alimentos 
para consumo humano e animal, as 
zoonoses, os subprodutos animais, os 
resíduos de medicamentos veterinários, os 
contaminantes, o controlo e a erradicação 
de doenças animais com impacto na saúde 
humana, a rotulagem dos alimentos para 
consumo humano e animal, os aditivos 
utilizados nos alimentos para consumo 
humano e animal, as vitaminas, os sais 
minerais, os oligoelementos e outros 
aditivos, os materiais em contacto com os 
alimentos, os requisitos de qualidade e 
composição, a água potável, a ionização e
os novos alimentos.

__________________ __________________
10 JO L 31 de 1.2.2002, p. 1. 10 JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

Or. de
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Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 64
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A legislação da União em matéria de 
fitossanidade estabelece regras relativas à 
entrada, ao estabelecimento e à 
propagação de pragas dos vegetais que 
não existem, ou não estão presentes em 
grande escala, na União. Tem por 
objetivo proteger a saúde das culturas da 
União, das zonas verdes públicas e 
privadas e das florestas, preservando ao 
mesmo tempo a biodiversidade e o 
ambiente na União e garantindo a 
qualidade e segurança dos alimentos para 
consumo humano e animal derivados de 
vegetais.

Suprimido

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este considerando desnecessário.

Alteração 65
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A legislação da União em matéria de 
fitossanidade estabelece regras relativas à 
entrada, ao estabelecimento e à 
propagação de pragas dos vegetais que 
não existem, ou não estão presentes em 
grande escala, na União. Tem por 
objetivo proteger a saúde das culturas da 
União, das zonas verdes públicas e 
privadas e das florestas, preservando ao 
mesmo tempo a biodiversidade e o 
ambiente na União e garantindo a 
qualidade e segurança dos alimentos para 
consumo humano e animal derivados de 
vegetais.

Suprimido

Or. en

Alteração 66
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A legislação da União sobre o material 
de reprodução vegetal regulamenta a 
produção com vista à colocação no 
mercado e a colocação no mercado 
propriamente dita de material de 
reprodução vegetal de espécies agrícolas, 
hortícolas, florestais, frutícolas e 
ornamentais e das vinhas. Tais regras têm 
por objetivo garantir a identidade, a saúde 
e a qualidade do material de reprodução 
vegetal para os seus utilizadores, bem 
como a produtividade, diversidade, saúde 
e qualidade da cadeia agroalimentar, e 
contribuir para a proteção da 
biodiversidade e do ambiente.

Suprimido

Or. de
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Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este considerando desnecessário.

Alteração 67
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A legislação da União sobre o material 
de reprodução vegetal regulamenta a 
produção com vista à colocação no 
mercado e a colocação no mercado 
propriamente dita de material de 
reprodução vegetal de espécies agrícolas, 
hortícolas, florestais, frutícolas e 
ornamentais e das vinhas. Tais regras têm 
por objetivo garantir a identidade, a saúde 
e a qualidade do material de reprodução 
vegetal para os seus utilizadores, bem 
como a produtividade, diversidade, saúde 
e qualidade da cadeia agroalimentar, e 
contribuir para a proteção da 
biodiversidade e do ambiente.

Suprimido

Or. en

Alteração 68
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A execução de algumas disposições 
da legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar não é regida pelo 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, ou é-o 

Suprimido
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apenas parcialmente. Em especial, foram 
mantidas regras específicas de controlo 
oficial na legislação da União sobre o 
material de reprodução vegetal e no 
Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, que define regras 
sanitárias relativas a subprodutos animais 
e produtos derivados não destinados ao 
consumo humano e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1774/20021212. A 
fitossanidade também está, em grande 
medida, fora do âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, tendo 
sido estabelecidas algumas regras em 
matéria de controlos oficiais na Diretiva 
2000/29/CE do Conselho, de 8 de maio de 
2000, relativa às medidas de proteção 
contra a introdução na Comunidade de 
organismos prejudiciais aos vegetais e 
produtos vegetais e contra a sua 
propagação no interior da Comunidade13.

__________________
12 JO L 300 de 14.11.2009, p. 1.
13 JO L 169 de 10.7.2000, p. 1.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este considerando desnecessário.

Alteração 69
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A execução de algumas disposições da (14) A execução de algumas disposições da 
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legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar não é regida pelo 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, ou é-o 
apenas parcialmente. Em especial, foram 
mantidas regras específicas de controlo 
oficial na legislação da União sobre o 
material de reprodução vegetal e no 
Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, que define regras 
sanitárias relativas a subprodutos animais e 
produtos derivados não destinados ao 
consumo humano e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1774/200212. A 
fitossanidade também está, em grande 
medida, fora do âmbito de aplicação do
Regulamento (CE) n.º 882/2004, tendo 
sido estabelecidas algumas regras em 
matéria de controlos oficiais na 
Diretiva 2000/29/CE do Conselho, de 
8 de maio de 2000, relativa às medidas de 
proteção contra a introdução na 
Comunidade de organismos prejudiciais 
aos vegetais e produtos vegetais e contra a 
sua propagação no interior da 
Comunidade13.

legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar não é regida pelo 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, ou é-o 
apenas parcialmente. Em especial, foram 
mantidas regras específicas de controlo 
oficial no Regulamento (CE) n.º 1069/2009 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de outubro de 2009, que define regras 
sanitárias relativas a subprodutos animais e 
produtos derivados não destinados ao 
consumo humano e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1774/200212.

__________________ __________________

12 JO L 300 de 14.11.2009, p. 1. 12 JO L 300 de 14.11.2009, p. 1.

13 JO L 169 de 10.7.2000, p. 1.

Or. en

Alteração 70
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de racionalizar e simplificar o 
quadro legislativo geral, tendo 
simultaneamente em vista o objetivo de 
legislar melhor, as regras aplicáveis aos 

(16) A fim de racionalizar e simplificar o 
quadro legislativo geral, tendo 
simultaneamente em vista o objetivo de 
legislar melhor, as regras aplicáveis aos 
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controlos oficiais em domínios específicos 
devem ser integradas num quadro 
legislativo único para os controlos 
oficiais. Para esse efeito, o Regulamento 
(CE) n.º 882/2004 e outros atos que 
atualmente regem os controlos oficiais em 
domínios específicos devem ser revogados 
e substituídos pelo presente regulamento.

controlos oficiais devem ser mais 
articuladas, uma vez que perseguem os 
mesmos objetivos no que diz respeito à 
atividade de controlo. Para esse efeito, o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004 e outros 
atos que atualmente regem os controlos 
oficiais em domínios específicos devem ser 
revogados e substituídos pelo presente 
regulamento.

Or. de

Justificação

As regras aplicáveis aos controlos setoriais, que têm outro objetivo que não o da preservação 
da segurança dos alimentos, não devem ser integradas no presente regulamento.

Alteração 71
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar confia às autoridades 
competentes dos Estados-Membros tarefas 
especializadas a levar a cabo a fim de 
proteger a saúde animal, a fitossanidade e 
o bem-estar animal, proteger o ambiente 
em relação aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos e garantir a identidade 
e a elevada qualidade do material de 
reprodução vegetal. Essas tarefas são as 
atividades de interesse público que as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros têm de realizar para 
eliminar, conter ou reduzir os riscos que 
possam surgir para a saúde humana, a 
saúde animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal ou o ambiente. Tais atividades, que 
abrangem a aprovação de produtos, a 
prospeção, a vigilância e a monitorização, 
incluindo para fins epidemiológicos, bem 

(20) A legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar confia às autoridades 
competentes dos Estados-Membros tarefas 
especializadas a levar a cabo a fim de 
proteger a saúde e o bem-estar animal. 
Essas tarefas são as atividades de interesse 
público que as autoridades competentes 
dos Estados-Membros têm de realizar para 
eliminar, conter ou reduzir os riscos que 
possam surgir para a saúde humana, a 
saúde animal ou o bem-estar animal. Tais 
atividades, que abrangem a aprovação de 
produtos, a prospeção, a vigilância e a 
monitorização, incluindo para fins 
epidemiológicos, bem como a erradicação 
e contenção de doenças e outras atividades 
de controlo de doenças, são regidas pelas 
mesmas regras setoriais que são objeto dos 
controlos oficiais.
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como a erradicação e contenção de doenças 
e outras atividades de controlo de doenças, 
são regidas pelas mesmas regras setoriais 
que são objeto dos controlos oficiais.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 72
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar confia às autoridades 
competentes dos Estados-Membros tarefas 
especializadas a levar a cabo a fim de 
proteger a saúde animal, a fitossanidade e o 
bem-estar animal, proteger o ambiente em 
relação aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos e garantir a identidade e 
a elevada qualidade do material de 
reprodução vegetal. Essas tarefas são as 
atividades de interesse público que as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros têm de realizar para 
eliminar, conter ou reduzir os riscos que 
possam surgir para a saúde humana, a 
saúde animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal ou o ambiente. Tais atividades, que 
abrangem a aprovação de produtos, a 
prospeção, a vigilância e a monitorização, 
incluindo para fins epidemiológicos, bem 
como a erradicação e contenção de doenças 
e outras atividades de controlo de doenças, 
são regidas pelas mesmas regras setoriais 
que são objeto dos controlos oficiais.

(20) A legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar confia às autoridades 
competentes dos Estados-Membros tarefas 
especializadas a levar a cabo, 
designadamente a fim de proteger a saúde 
animal, a fitossanidade e o bem-estar 
animal, proteger o ambiente em relação aos 
OGM e aos produtos fitofarmacêuticos e 
garantir a identidade e a elevada qualidade 
do material de reprodução vegetal. Essas 
tarefas são as atividades de interesse 
público que as autoridades competentes 
dos Estados-Membros têm de realizar para 
eliminar, conter ou reduzir os riscos que 
possam surgir para a saúde humana, a 
saúde animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal ou o ambiente. Tais atividades, que 
abrangem a aprovação de produtos, a 
prospeção, a vigilância e a monitorização, 
incluindo para fins epidemiológicos, bem 
como a erradicação e contenção de doenças 
e outras atividades de controlo de doenças, 
são regidas pelas mesmas regras setoriais 
que são objeto dos controlos oficiais.
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Or. fr

Justificação

A noção de «outra atividade oficial», definida no artigo 2.º, n.º 2, não se deve limitar à saúde 
animal, à saúde vegetal e à proteção do ambiente. Deve ser alargada ao conjunto dos 
domínios previstos no artigo 1.º, n.º 2, no sentido de, por exemplo, cobrir os estudos 
exploratórios realizados no domínio da lealdade e da segurança.

Alteração 73
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Tendo em vista a realização de 
controlos oficiais destinados a verificar a 
correta aplicação da legislação da União 
sobre a cadeia agroalimentar, bem como a 
realização das outras atividades oficiais 
confiadas às autoridades dos Estados-
Membros por essa legislação, os Estados-
Membros devem designar autoridades 
competentes que ajam no interesse público, 
disponham de recursos e equipamento 
adequados e ofereçam garantias de 
imparcialidade e profissionalismo. As 
autoridades competentes devem assegurar 
a qualidade, coerência e eficácia dos 
controlos oficiais.

(23) Tendo em vista a realização de 
controlos oficiais destinados a verificar a 
correta aplicação da legislação da União 
sobre a cadeia agroalimentar, bem como a 
realização das outras atividades oficiais 
confiadas às autoridades dos 
Estados-Membros por essa legislação, os
Estados-Membros devem designar 
autoridades públicas competentes que ajam 
no interesse público e garantam a 
qualidade, coerência e eficácia dos 
controlos oficiais. A(s) autoridade(s) 
competente(s) designada(s) deve(m) 
dispor de recursos e equipamento 
adequados, e os Estados-Membros devem 
poder oferecer garantias de imparcialidade 
e profissionalismo, assegurando a sua 
independência relativamente a qualquer 
operador na cadeia agroalimentar.

Or. en

Justificação

Importa que quem realiza os controlos oficiais não se encontre em situação de conflito de 
interesses com os operadores que são objeto desses controlos oficiais ou de outras atividades 
oficiais. Os Estados-Membros devem, pois, assegurar a total independência das autoridades 
competentes e demais organismos delegados encarregues da realização dos controlos oficiais 
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relativamente aos operadores na cadeia agroalimentar.

Alteração 74
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Tendo em vista a realização de 
controlos oficiais destinados a verificar a 
correta aplicação da legislação da União 
sobre a cadeia agroalimentar, bem como a 
realização das outras atividades oficiais 
confiadas às autoridades dos 
Estados-Membros por essa legislação, os 
Estados-Membros devem designar 
autoridades competentes que ajam no 
interesse público, disponham de recursos e 
equipamento adequados e ofereçam 
garantias de imparcialidade e 
profissionalismo. As autoridades 
competentes devem assegurar a qualidade, 
coerência e eficácia dos controlos oficiais.

(23) Tendo em vista a realização de 
controlos oficiais destinados a verificar a 
correta aplicação da legislação da União 
sobre a cadeia agroalimentar, bem como a 
realização das outras atividades oficiais 
confiadas às autoridades dos 
Estados-Membros por essa legislação, os 
Estados-Membros devem designar 
autoridades competentes em todos os 
domínios abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, que 
tenham de agir no interesse público, 
disponham de recursos e equipamento 
adequados e ofereçam garantias de 
imparcialidade e profissionalismo. As 
autoridades competentes devem assegurar 
a qualidade, coerência e eficácia dos 
controlos oficiais.

Or. bg

Alteração 75
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Tendo em vista a realização de 
controlos oficiais destinados a verificar a 
correta aplicação da legislação da União 
sobre a cadeia agroalimentar, bem como a 

(23) Tendo em vista a realização de 
controlos oficiais destinados a verificar a 
correta aplicação da legislação da União 
sobre a cadeia agroalimentar, bem como a 
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realização das outras atividades oficiais 
confiadas às autoridades dos Estados-
Membros por essa legislação, os Estados-
Membros devem designar autoridades 
competentes que ajam no interesse público, 
disponham de recursos e equipamento 
adequados e ofereçam garantias de 
imparcialidade e profissionalismo. As 
autoridades competentes devem assegurar 
a qualidade, coerência e eficácia dos 
controlos oficiais.

realização das outras atividades oficiais 
confiadas às autoridades dos 
Estados-Membros por essa legislação, os 
Estados-Membros devem designar 
autoridades competentes que ajam no 
interesse público, disponham de recursos e 
equipamento adequados e ofereçam 
garantias de independência,
imparcialidade e profissionalismo. As 
autoridades competentes devem assegurar 
a qualidade, coerência e eficácia dos 
controlos oficiais.

Or. en

Alteração 76
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) As auditorias realizadas pelas 
autoridades competentes, ou a pedido das 
autoridades competentes, para assegurar 
o cumprimento do presente regulamento 
podem basear-se nas normas 
internacionais, sempre que as exigências 
destas normas satisfaçam as exigências do 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

As autoridades competentes devem implementar auditorias internas, a fim de melhorar a sua 
organização e o seu funcionamento. Determinados pontos do regulamento apresentam 
similaridades com as exigências das normas ISO/CEI 17020 ou 17065 (p. ex. EN 45011) e é 
necessário valorizar os procedimentos realizados pelas autoridades competentes, tendo por 
base as normas internacionais num contexto internacionalizado.
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Alteração 77
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os operadores devem ter direito de 
recurso das decisões tomadas pelas 
autoridades competentes e ser informados
desse direito.

(25) Os operadores têm o direito de recurso 
das decisões tomadas pelas autoridades 
competentes. As autoridades competentes 
têm de informar os operadores desse 
direito.

Or. de

Alteração 78
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As autoridades competentes devem 
garantir que o pessoal responsável pelos 
controlos oficiais não divulga informações 
obtidas durante a realização desses 
controlos que estejam abrangidas pelo 
sigilo profissional. Salvo em caso de 
interesse superior que justifique a 
divulgação, devem estar abrangidas pelo 
sigilo profissional as informações que 
prejudiquem o objetivo das inspeções, 
investigações ou auditorias, a proteção 
dos interesses comerciais e a proteção de 
processos judiciais e consultas jurídicas. 
Porém, o sigilo profissional não deve 
obstar a que as autoridades competentes 
divulguem informações factuais sobre os 
resultados dos controlos oficiais
respeitantes a operadores específicos, se 
tiver sido dada ao operador em causa a 
possibilidade de apresentar as suas 
observações sobre essas informações antes 
da sua divulgação e tais observações 

(26) As autoridades competentes devem 
garantir que o pessoal responsável pelos 
controlos oficiais não divulga informações
obtidas durante a realização desses 
controlos que estejam abrangidas pelo 
sigilo profissional, à exceção da obrigação 
de apresentar relatórios internos. No caso 
de suspeita de risco para a saúde humana 
ou animal ou de outras infrações graves 
contra a legislação alimentar, as 
autoridades competentes devem tomar 
medidas adequadas para informar o 
público, devendo ser preservada a 
proporcionalidade das medidas adotadas 
em relação à gravidade da infração, em 
especial na referência a nomes de 
produtos e ao nome dos operadores em 
causa. As autoridades competentes podem 
divulgar informações factuais dos 
controlos oficiais respeitantes a operadores 
específicos, se tiver sido dada ao operador 
em causa a possibilidade de apresentar as 
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tiverem sido tomadas em conta ou
divulgadas juntamente com as informações 
em causa. A necessidade de respeitar o 
sigilo profissional também não deve 
prejudicar a obrigação de informar o 
público sempre que existam motivos 
razoáveis para se suspeitar de que um 
alimento para consumo humano ou 
animal pode apresentar um risco para a 
saúde, em conformidade com o artigo 10.º 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002. O 
presente regulamento não deve afetar a 
obrigação de as autoridades competentes 
informarem o público sempre que existam 
motivos razoáveis para se suspeitar de que 
um alimento para consumo humano ou 
animal pode apresentar um risco para a 
saúde humana ou animal, em conformidade 
com o artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, nem o direito das pessoas 
singulares à proteção dos seus dados 
pessoais, consagrado na Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados16.

suas observações sobre essas informações 
antes da sua divulgação e tais observações 
tiverem sido tomadas em conta e
divulgadas em simultâneo juntamente com 
as informações em causa. O presente 
regulamento não deve afetar a obrigação de 
as autoridades competentes informarem o 
público sempre que existam motivos 
razoáveis para se suspeitar de que um 
alimento para consumo humano ou animal 
pode apresentar um risco para a saúde 
humana ou animal, em conformidade com 
o artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, nem o direito das pessoas 
singulares à proteção dos seus dados 
pessoais, consagrado na Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados16.

__________________ __________________
16 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 16 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. de

Justificação

As autoridades competentes devem informar o público em caso de risco para a saúde humana 
ou animal ou em caso de outra infração grave às normas em vigor. O tipo de informação 
deve ser adaptado à gravidade da infração, para não prejudicar injustamente os operadores 
ou para não o fazer durante mais tempo do que o necessário para eliminar o problema.

Alteração 79
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) Para preservar a eficácia dos controlos 
oficiais no que diz respeito à verificação do 
cumprimento, não deve ser dado qualquer 
aviso antes da sua realização, salvo quando 
a natureza das atividades de controlo 
oficial o requeira (designadamente no caso 
de atividades de auditoria).

(28) Para preservar a eficácia dos controlos 
oficiais no que diz respeito à verificação do 
cumprimento, não deve ser dado qualquer 
aviso prévio relativo à data da sua 
realização, salvo quando a natureza das 
atividades de controlo oficial o requeira 
(designadamente no caso de atividades de 
auditoria).

Or. de

Justificação

A preparação de um controlo oficial eficaz exige que os operadores reúnam frequentemente 
determinada documentação e que as autoridades competentes lhes apresentem um pedido 
antecipado neste sentido. Embora não seja possível evitar este estabelecimento de contacto 
prévio, a data exata do controlo não deverá ser comunicada aos operadores.

Alteração 80
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) As autoridades competentes agem no 
interesse dos operadores e do público, 
garantindo que as elevadas normas de 
proteção estabelecidas pela legislação da 
União sobre a cadeia agroalimentar são 
continuamente preservadas e 
salvaguardadas mediante medidas
coercivas adequadas e que o cumprimento 
dessas regras é comprovado ao longo de 
toda a cadeia agroalimentar através de 
controlos oficiais. As autoridades 
competentes devem, pois, ser responsáveis 
perante os operadores e o público em geral 
pela eficiência e eficácia dos controlos 
oficiais que efetuam. Devem facultar o 

(32) As autoridades competentes agem no 
interesse dos operadores e do público, 
garantindo que as elevadas normas de 
proteção estabelecidas pela legislação da 
União sobre a cadeia agroalimentar são 
continuamente preservadas e 
salvaguardadas mediante medidas 
coercivas adequadas e que o cumprimento 
dessas regras é comprovado ao longo de 
toda a cadeia agroalimentar através de 
controlos oficiais. As autoridades 
competentes devem, pois, ser responsáveis 
perante os operadores e o público em geral 
pela eficiência e eficácia dos controlos 
oficiais que efetuam. Devem facultar o 
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acesso a informações respeitantes à 
organização e realização de controlos 
oficiais e outras atividades oficiais e 
publicar regularmente informações sobre 
os controlos oficiais e os respetivos 
resultados. As autoridades competentes 
devem também, sob reserva de certas 
condições, ter o direito de publicar ou 
disponibilizar informações sobre a 
classificação dos operadores individuais 
baseada nos resultados dos controlos 
oficiais.

acesso a informações respeitantes à 
organização e realização de controlos 
oficiais e outras atividades oficiais e 
publicar regularmente informações sobre 
os controlos oficiais e os respetivos 
resultados. As autoridades competentes 
devem também, sob reserva de certas 
condições, publicar ou disponibilizar 
informações sobre a classificação dos 
operadores individuais baseada nos 
resultados dos controlos oficiais.

Or. en

Alteração 81
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Para facilitar a identificação de 
incumprimentos e simplificar a adoção de 
medidas corretivas pelo operador em 
causa, os resultados dos controlos oficiais 
devem ser registados num relatório, do 
qual o operador deve receber uma cópia. 
Se os controlos oficiais requererem a 
presença contínua ou regular do pessoal 
das autoridades competentes para 
monitorizar as atividades do operador, 
seria desproporcionado exigir a elaboração 
de um relatório de cada inspeção ou visita 
específica ao operador. Em tais casos, os 
relatórios devem ser elaborados com uma 
frequência que permita informar 
regularmente as autoridades competentes e 
o operador sobre o nível de cumprimento e 
notificá-los imediatamente de quaisquer 
deficiências constatadas.

(34) Para facilitar a identificação de 
incumprimentos e simplificar a adoção de
medidas corretivas pelo operador em 
causa, os resultados dos controlos oficiais 
nos quais se verificaram infrações às 
regras em vigor devem ser registados num 
relatório, do qual o operador deve receber 
uma cópia. Se os controlos oficiais 
requererem a presença contínua ou regular 
do pessoal das autoridades competentes 
para monitorizar as atividades do operador, 
seria desproporcionado exigir a elaboração 
de um relatório de cada inspeção ou visita 
específica ao operador. Em tais casos, os 
relatórios devem ser elaborados com uma 
frequência que permita informar 
regularmente as autoridades competentes e 
o operador sobre o nível de cumprimento e 
notificá-los imediatamente de quaisquer 
deficiências constatadas. Além disso, a fim 
de reduzir os encargos administrativos, 
deverá ser suficiente registar os resultados 
dos controlos oficiais no Documento 
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Sanitário Comum de Entrada, nos postos 
de controlo fronteiriços.

Or. de

Justificação

O número total dos controlos, assim como os seus resultados serão publicados de acordo 
com o artigo 10.º da proposta da Comissão, de modo a que esta estatística proporcione 
informação sobre os controlos com resultados satisfatórios. Neste caso, não deverá ser 
necessário elaborar um outro relatório.

Alteração 82
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) O presente regulamento estabelece um 
quadro legislativo único para a 
organização de controlos oficiais 
destinados a verificar o cumprimento das 
regras relativas à cadeia agroalimentar em 
todos os domínios por elas abrangidos. 
Nalguns desses domínios, a legislação da 
União estabelece requisitos 
pormenorizados que exigem competências 
especiais e meios específicos para a 
realização dos controlos oficiais. A fim de 
evitar práticas de execução divergentes 
suscetíveis de conduzir a uma proteção 
desigual da saúde humana e animal, da 
fitossanidade, do bem-estar animal e, no 
que respeita aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, do ambiente, que 
possam prejudicar o funcionamento do 
mercado interno dos animais e mercadorias 
abrangidos pelo presente regulamento e 
causar distorções da concorrência, a 
Comissão deve poder completar as regras 
estabelecidas no presente regulamento 
através da adoção de regras específicas em 
matéria de controlo oficial que respondam 

(36) O presente regulamento estabelece um 
quadro legislativo para a organização de 
controlos oficiais destinados a verificar o 
cumprimento das regras relativas à cadeia 
agroalimentar em todos os domínios por 
elas abrangidos. Nalguns desses domínios, 
a legislação da União estabelece requisitos 
pormenorizados que exigem competências 
especiais e meios específicos para a 
realização dos controlos oficiais. A fim de 
evitar práticas de execução divergentes 
suscetíveis de conduzir a uma proteção 
desigual da saúde humana e animal, assim 
como do bem-estar animal, que possam 
prejudicar o funcionamento do mercado 
interno dos animais e mercadorias 
abrangidos pelo presente regulamento e 
causar distorções da concorrência, a 
Comissão deve poder completar as regras 
estabelecidas no presente regulamento 
através da adoção de regras específicas em 
matéria de controlo oficial que respondam 
às necessidades de controlo nesses 
domínios. Tais regras devem estabelecer, 
em especial, requisitos específicos 
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às necessidades de controlo nesses 
domínios. Tais regras devem estabelecer, 
em especial, requisitos específicos 
aplicáveis à realização dos controlos 
oficiais e frequências mínimas para esses 
controlos, medidas específicas ou 
complementares às medidas previstas no 
presente regulamento que as autoridades 
competentes devam adotar em relação a 
incumprimentos, responsabilidades e 
tarefas específicas das autoridades 
competentes para além das previstas no 
presente regulamento e critérios 
específicos para acionar os mecanismos de 
assistência administrativa previstos no 
presente regulamento. Noutros casos, essas 
regras complementares podem tornar-se 
necessárias para fornecer um quadro mais 
circunstanciado tendo em vista a realização 
de controlos oficiais dos alimentos para 
consumo humano e animal, sempre que 
surjam novas informações sobre os riscos 
para a saúde humana ou animal ou, no que 
respeita aos OGM e produtos 
fitofarmacêuticos, para o ambiente, que 
indiquem que os controlos não permitiriam 
assegurar o nível esperado de proteção 
contra esses riscos, conforme previsto na 
legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar, na ausência de 
especificações comuns para a realização de 
controlos oficiais em todos os 
Estados-Membros.

aplicáveis à realização dos controlos 
oficiais e frequências mínimas para esses 
controlos, medidas específicas ou 
complementares às medidas previstas no 
presente regulamento que as autoridades 
competentes devam adotar em relação a 
incumprimentos, responsabilidades e 
tarefas específicas das autoridades 
competentes para além das previstas no 
presente regulamento e critérios 
específicos para acionar os mecanismos de 
assistência administrativa previstos no 
presente regulamento. Noutros casos, essas 
regras complementares podem tornar-se 
necessárias para fornecer um quadro mais 
circunstanciado tendo em vista a realização 
de controlos oficiais dos alimentos para 
consumo humano e animal, sempre que 
surjam novas informações sobre os riscos 
para a saúde humana ou animal que 
indiquem que os controlos não permitiriam 
assegurar o nível esperado de proteção 
contra esses riscos, conforme previsto na 
legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar, na ausência de 
especificações comuns para a realização de 
controlos oficiais em todos os 
Estados-Membros.

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço.)

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.
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Alteração 83
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) As autoridades competentes devem 
poder delegar algumas das suas tarefas 
noutros organismos. Importa estabelecer 
condições adequadas para garantir a 
imparcialidade, qualidade e coerência dos 
controlos oficiais e das outras atividades 
oficiais. O organismo delegado deve, em 
especial, estar acreditado de acordo com a 
norma ISO relativa à realização de 
inspeções.

(37) As autoridades competentes devem 
poder delegar algumas das suas tarefas 
noutros organismos públicos. Importa 
estabelecer condições adequadas para 
garantir a imparcialidade, qualidade e 
coerência dos controlos oficiais e das 
outras atividades oficiais. O organismo 
delegado deve, em especial, estar 
acreditado de acordo com a norma ISO 
relativa à realização de inspeções, não se 
deve encontrar em situação de conflito de 
interesses e deve ser independente 
relativamente a qualquer operador na 
cadeia agroalimentar.

Or. en

Justificação

Importa que quem realiza os controlos oficiais não se encontre em situação de conflito de 
interesses com os operadores que são objeto desses controlos oficiais ou de outras atividades 
oficiais. Os Estados-Membros devem, pois, assegurar a total independência das autoridades 
competentes e demais organismos delegados encarregues da realização dos controlos oficiais 
relativamente aos operadores na cadeia agroalimentar.

Alteração 84
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de garantir a fiabilidade e 
coerência dos controlos oficiais e de outras 
atividades oficiais em toda a União, os 
métodos de amostragem e de análise, teste 

(38) A fim de garantir a fiabilidade e 
coerência dos controlos oficiais e de outras 
atividades oficiais em toda a União, os 
métodos de amostragem e de análise, teste 
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e diagnóstico laboratoriais utilizados 
devem respeitar as normas científicas mais 
avançadas, satisfazer as necessidades 
específicas do laboratório em questão em 
termos de análises, testes e diagnóstico e 
assegurar que os resultados dessas análises, 
testes e diagnósticos são sólidos e fiáveis. 
Devem estabelecer-se regras claras para a 
escolha do método a utilizar quando 
estejam disponíveis vários métodos a partir 
de fontes diferentes, por exemplo a 
Organização Internacional de 
Normalização (ISO), a Organização 
Europeia e Mediterrânica para a Proteção 
das Plantas (OEPP), a Convenção 
Fitossanitária Internacional (CFI), a
Organização Mundial da Saúde Animal 
(OIE), os laboratórios de referência da 
União Europeia ou nacionais, ou as regras 
nacionais.

e diagnóstico laboratoriais utilizados 
devem respeitar as normas científicas mais 
avançadas, satisfazer as necessidades 
específicas do laboratório em questão em 
termos de análises, testes e diagnóstico e 
assegurar que os resultados dessas análises, 
testes e diagnósticos são sólidos e fiáveis. 
Devem estabelecer-se regras claras para a 
escolha do método a utilizar quando 
estejam disponíveis vários métodos a partir 
de fontes diferentes, por exemplo a 
Organização Internacional de 
Normalização (ISO), a Organização 
Mundial da Saúde Animal (OIE), os 
laboratórios de referência da União 
Europeia ou nacionais, ou as regras 
nacionais.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 85
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os operadores cujas mercadorias ou 
animais são submetidos a amostragem, 
análise, teste ou diagnóstico no contexto de 
controlos oficiais devem ter o direito de 
pedir um segundo parecer de peritos, o que 
deve incluir a colheita de uma segunda 
amostra para efeitos de contra-análise, 
contra-teste ou contra-diagnóstico, salvo se 
essa segunda colheita for tecnicamente 

(39) Os operadores cujas mercadorias ou 
animais são submetidos a amostragem, 
análise, teste ou diagnóstico no contexto de 
controlos oficiais devem ter o direito de 
pedir um segundo parecer de peritos, o que 
deve incluir a colheita de uma segunda 
amostra para efeitos de contra-análise, 
contra-teste ou contra-diagnóstico, salvo se 
essa segunda colheita for tecnicamente 
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impossível ou irrelevante. Será esse o caso, 
em especial, se a prevalência do perigo for 
particularmente baixa na mercadoria ou no 
animal ou se a sua distribuição for 
particularmente esparsa ou irregular. A 
CFI rejeita, por essa razão, o uso de 
contra-amostras para avaliar a presença 
de organismos de quarentena nos vegetais 
ou produtos vegetais.

impossível ou irrelevante. Será esse o caso, 
em especial, se a prevalência do perigo for 
particularmente baixa na mercadoria ou no 
animal ou se a sua distribuição for 
particularmente esparsa ou irregular.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 86
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Para garantir uma abordagem flexível 
e proporcionada, em especial no que diz 
respeito aos laboratórios de saúde animal
ou fitossanidade, deve prever-se a adoção 
de derrogações que isentem certos 
laboratórios da obrigação de acreditação 
para todos os métodos que utilizam. Além 
disso, a acreditação de um laboratório para 
todos os métodos que este deve utilizar 
enquanto laboratório oficial pode não estar 
imediatamente disponível no caso de serem 
necessários métodos novos ou métodos 
alterados recentemente, assim como no 
caso de riscos emergentes ou situações de 
emergência. Assim, sob certas condições, 
os laboratórios oficiais devem ser 
autorizados a realizar análises, testes e 
diagnósticos para as autoridades 
competentes antes de obterem a 
acreditação pertinente.

(43) Para garantir uma abordagem flexível 
e proporcionada, em especial no que diz 
respeito aos laboratórios de saúde animal, 
deve prever-se a adoção de derrogações 
que isentem certos laboratórios da 
obrigação de acreditação para todos os 
métodos que utilizam. Além disso, a 
acreditação de um laboratório para todos os 
métodos que este deve utilizar enquanto 
laboratório oficial pode não estar 
imediatamente disponível no caso de serem 
necessários métodos novos ou métodos 
alterados recentemente, assim como no 
caso de riscos emergentes ou situações de 
emergência. Assim, sob certas condições, 
os laboratórios oficiais devem ser 
autorizados a realizar análises, testes e 
diagnósticos para as autoridades 
competentes antes de obterem a 
acreditação pertinente.
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Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 87
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Tendo em conta os riscos para a saúde 
humana e animal, para a fitossanidade,
para o bem-estar animal ou para o 
ambiente que alguns animais ou 
mercadorias podem apresentar, estes 
devem ficar sujeitos a controlos oficiais 
específicos a realizar quando da sua 
entrada na União. As regras da União em 
vigor exigem a realização de controlos 
oficiais nas fronteiras da União para 
verificar se as normas de saúde humana, 
saúde animal e bem-estar animal aplicáveis 
aos animais, produtos de origem animal, 
produtos germinais e subprodutos animais 
são cumpridas e se os vegetais e produtos 
vegetais satisfazem os requisitos 
fitossanitários. São igualmente efetuados 
controlos reforçados de certas mercadorias 
à entrada na União quando os riscos 
emergentes ou conhecidos o justificam. O 
presente regulamento deve contemplar as 
especificidades desses controlos, 
atualmente regidos pelas disposições da 
Diretiva 97/78/CE do Conselho, de 18 de 
dezembro de 1997, que fixa os princípios 
relativos à organização dos controlos 
veterinários dos produtos provenientes de 
países terceiros introduzidos na 
Comunidade18, da Diretiva 91/496/CEE do 
Conselho, de 15 de julho de 1991, que fixa 

(45) Tendo em conta os riscos para a saúde 
humana e animal ou para o bem-estar 
animal que alguns animais ou mercadorias 
podem apresentar, estes devem ficar 
sujeitos a controlos oficiais específicos a 
realizar quando da sua entrada na União. 
As regras da União em vigor exigem a 
realização de controlos oficiais nas 
fronteiras da União para verificar se as 
normas de saúde humana, saúde animal e 
bem-estar animal aplicáveis aos animais, 
produtos de origem animal, produtos 
germinais e subprodutos animais são 
cumpridas. São igualmente efetuados 
controlos reforçados de certas mercadorias 
à entrada na União quando os riscos 
emergentes ou conhecidos o justificam. O 
presente regulamento deve contemplar as 
especificidades desses controlos, 
atualmente regidos pelas disposições da 
Diretiva 97/78/CE do Conselho, de 18 de 
dezembro de 1997, que fixa os princípios 
relativos à organização dos controlos 
veterinários dos produtos provenientes de 
países terceiros introduzidos na 
Comunidade18, da Diretiva 91/496/CEE do 
Conselho, de 15 de julho de 1991, que fixa 
os princípios relativos à organização dos 
controlos veterinários dos animais 
provenientes de países terceiros 
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os princípios relativos à organização dos 
controlos veterinários dos animais 
provenientes de países terceiros 
introduzidos na Comunidade e que altera 
as Diretivas 89/662/CEE, 90/425/CEE e 
90/675/CEE19, da Diretiva 2000/29 do 
Conselho e do Regulamento (CE) n.º 
669/2009 da Comissão que dá execução ao 
Regulamento (CE) n.º 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que 
respeita aos controlos oficiais reforçados 
na importação de certos alimentos para 
animais e géneros alimentícios de origem 
não animal e que altera a Decisão 
2006/504/CE20.

introduzidos na Comunidade e que altera 
as Diretivas 89/662/CEE, 90/425/CEE e 
90/675/CEE19, da Diretiva 2000/29 do 
Conselho e do Regulamento (CE) n.º 
669/2009 da Comissão que dá execução ao 
Regulamento (CE) n.º 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que 
respeita aos controlos oficiais reforçados 
na importação de certos alimentos para 
animais e géneros alimentícios de origem 
não animal e que altera a Decisão 
2006/504/CE20.

__________________ __________________
18 JO L 24 de 30.1.1998, p. 9. 18 JO L 24 de 30.1.1998, p. 9.
19 JO L 268 de 24.9.1991, p. 56. 19 JO L 268 de 24.9.1991, p. 56.
20 JO L 194 de 25.7.2009, p. 11. 20 JO L 194 de 25.7.2009, p. 11.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 88
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Os EstadosMembros 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 

(54) Os EstadosMembros 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 
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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 
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.

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.

Or. en

Alteração 89
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 54
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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 cadeia 
agroalimentar preveja o registo ou a 
aprovação em conformidade com as regras 
a 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

(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 poder cobrar taxas ou 
encargos 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 
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. Importa igualmente cobrar taxas 
ou encargos 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.
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Or. de

Justificação

Adaptação às alterações relativas ao Capítulo VI sobre o financiamento dos controlos 
oficiais.

Alteração 90
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) As taxas devem cobrir, mas não 
exceder, os custos incorridos pelas 
autoridades competentes para realizar os 
controlos oficiais. Tais custos devem ser 
calculados com base em cada controlo 
oficial individual ou com base em todos os
controlos oficiais realizados ao longo de 
um dado período. Quando as taxas são 
aplicadas com base nos custos reais de 
cada controlo oficial, os operadores com 
bons antecedentes em termos de 
cumprimento devem suportar taxas globais 
mais baixas do que os operadores não 
cumpridores, uma vez que devem ser 
sujeitos a controlos oficiais menos 
frequentes. Para promover o cumprimento 
da legislação da União por todos os 
operadores, qualquer que seja o método 
escolhido por cada Estado-Membro para o 
cálculo das taxas (baseado nos custos 
reais ou num montante fixo), quando as 
taxas forem calculadas com base nos 
custos globais incorridos pelas 
autoridades competentes ao longo de um 
dado período, e cobradas a todos os 
operadores independentemente de estes 
serem objeto de um controlo oficial 
durante o período de referência, devem 
ser calculadas de modo a recompensar os 
operadores com bons antecedentes em 

(55) As taxas ou os encargos devem 
cobrir, mas não exceder, os custos 
incorridos pelas autoridades competentes 
para realizar os controlos oficiais. Tais 
custos devem ser calculados com base nos
controlos oficiais realizados ao longo de 
um dado período. Os operadores com bons 
antecedentes em termos de cumprimento 
devem suportar taxas globais mais baixas 
do que os operadores não cumpridores, 
uma vez que devem ser sujeitos a controlos 
oficiais menos frequentes. Para promover o 
cumprimento da legislação da União por 
todos os operadores, qualquer que seja o 
método de financiamento escolhido por 
cada Estado-Membro, as taxas ou os 
encargos devem ser calculados por forma 
a recompensar os operadores que 
cumpriram permanentemente as regras. 
Ao fixarem as taxas ou os encargos, os 
Estados-Membros devem tomar em 
consideração a situação específica do 
operador em causa no que diz respeito aos 
seus fatores de risco, à sua produtividade,
aos seus métodos de produção e 
processamento, assim como à sua 
localização geográfica.
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matéria de cumprimento sistemático da 
legislação da União sobre a cadeia 
alimentar.

Or. de

Justificação

Adaptação às alterações relativas ao Capítulo VI sobre o financiamento dos controlos 
oficiais.

Alteração 91
Julie Girling

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) O reembolso direto ou indireto de 
taxas cobradas pelas autoridades 
competentes deve ser proibido, uma vez 
que colocaria em posição de desvantagem 
os operadores que não beneficiassem do 
reembolso e poderia criar distorções de 
concorrência. No entanto, a fim de apoiar 
as microempresas, estas devem ser 
isentadas do pagamento das taxas 
cobradas em conformidade com o 
presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 92
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) O reembolso direto ou indireto de 
taxas cobradas pelas autoridades 

(56) O reembolso direto ou indireto de 
taxas cobradas pelas autoridades 
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competentes deve ser proibido, uma vez 
que colocaria em posição de desvantagem 
os operadores que não beneficiassem do 
reembolso e poderia criar distorções de 
concorrência. No entanto, a fim de apoiar 
as microempresas, estas devem ser 
isentadas do pagamento das taxas 
cobradas em conformidade com o 
presente regulamento.

competentes deve ser proibido, uma vez 
que colocaria em posição de desvantagem 
os operadores que não beneficiassem do 
reembolso e poderia criar distorções de 
concorrência.

Or. en

Alteração 93
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) O reembolso direto ou indireto de 
taxas cobradas pelas autoridades 
competentes deve ser proibido, uma vez 
que colocaria em posição de desvantagem 
os operadores que não beneficiassem do 
reembolso e poderia criar distorções de 
concorrência. No entanto, a fim de apoiar 
as microempresas, estas devem ser 
isentadas do pagamento das taxas 
cobradas em conformidade com o 
presente regulamento.

(56) O reembolso direto ou indireto de 
taxas cobradas pelas autoridades 
competentes deve ser proibido, uma vez 
que colocaria em posição de desvantagem 
os operadores que não beneficiassem do 
reembolso e poderia criar distorções de 
concorrência.

Or. en

Alteração 94
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) O reembolso direto ou indireto de 
taxas cobradas pelas autoridades 

(56) O reembolso direto ou indireto de 
taxas cobradas pelas autoridades 
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competentes deve ser proibido, uma vez 
que colocaria em posição de desvantagem 
os operadores que não beneficiassem do 
reembolso e poderia criar distorções de 
concorrência. No entanto, a fim de apoiar 
as microempresas, estas devem ser 
isentadas do pagamento das taxas cobradas 
em conformidade com o presente 
regulamento.

competentes deve ser proibido, uma vez 
que colocaria em posição de desvantagem 
os operadores que não beneficiassem do 
reembolso e poderia criar distorções de 
concorrência. A fim de apoiar as 
microempresas, estas devem ser isentadas 
do pagamento das taxas cobradas em 
conformidade com o presente regulamento. 
No entanto, a definição dessas empresas 
pelo seu rendimento anual em euros 
resultaria num número muito maior de 
isenções em alguns Estados-Membros e 
poderia agravar os encargos financeiros 
das autoridades nacionais nos 
Estados-Membros menos prósperos. Cada 
Estado-Membro deve, pois, determinar os 
critérios de isenção das microempresas no 
seu território.

Or. en

Alteração 95
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Os controlos oficiais e as outras 
atividades oficiais devem basear-se em 
métodos de análise, teste e diagnóstico que 
respeitem as normas científicas mais 
avançadas e ofereçam resultados sólidos, 
fiáveis e comparáveis à escala da União. 
Os métodos utilizados pelos laboratórios 
oficiais, assim como a qualidade e 
uniformidade dos dados resultantes das 
análises, testes e diagnósticos que levam a 
cabo, devem ser melhorados 
continuamente. Para esse efeito, a 
Comissão deve poder designar laboratórios 
de referência da União Europeia, e contar 
com o seu apoio especializado, em todos 
os domínios da cadeia alimentar em que as 
análises, os testes e os diagnósticos tenham 

(60) Os controlos oficiais e as outras 
atividades oficiais devem basear-se em 
métodos de análise, teste e diagnóstico que 
respeitem as normas científicas mais 
avançadas e ofereçam resultados sólidos, 
fiáveis e comparáveis à escala da União. 
Os métodos utilizados pelos laboratórios 
oficiais, assim como a qualidade e 
uniformidade dos dados resultantes das 
análises, testes e diagnósticos que levam a 
cabo, devem ser melhorados 
continuamente. Para esse efeito, a 
Comissão deve poder designar laboratórios 
de referência da União Europeia e, quando 
necessário, contar com o seu parecer, em 
todos os domínios da cadeia alimentar em 
que as análises para efeitos de teste e 
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de produzir resultados precisos e fiáveis. 
Os laboratórios de referência da União 
Europeia devem, em especial, assegurar 
que os laboratórios de referência e os 
laboratórios oficiais nacionais recebem 
informação atualizada sobre os métodos 
disponíveis, organizar ou participar 
ativamente em testes comparativos 
interlaboratoriais e facultar cursos de 
formação aos laboratórios de referência ou 
laboratórios oficiais nacionais.

diagnóstico tenham de ser precisas e 
fiáveis. Os laboratórios de referência da 
União Europeia devem, em especial, 
assegurar que os laboratórios de referência 
acreditados em conformidade com as 
normas europeias e os laboratórios oficiais 
nacionais recebem informação atualizada, 
infraestruturas e equipamento técnico
para os métodos disponíveis, organizar ou 
participar ativamente em testes 
comparativos interlaboratoriais e facultar 
cursos de formação sobre a harmonização 
dos métodos e uma interpretação 
uniforme dos resultados dos laboratórios 
de referência ou dos laboratórios oficiais 
nacionais.

Or. bg

Alteração 96
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Os controlos oficiais e as outras 
atividades oficiais devem basear-se em 
métodos de análise, teste e diagnóstico que 
respeitem as normas científicas mais 
avançadas e ofereçam resultados sólidos, 
fiáveis e comparáveis à escala da União. 
Os métodos utilizados pelos laboratórios 
oficiais, assim como a qualidade e 
uniformidade dos dados resultantes das 
análises, testes e diagnósticos que levam a 
cabo, devem ser melhorados 
continuamente. Para esse efeito, a 
Comissão deve poder designar laboratórios 
de referência da União Europeia, e contar 
com o seu apoio especializado, em todos os 
domínios da cadeia alimentar em que as 
análises, os testes e os diagnósticos tenham 
de produzir resultados precisos e fiáveis. 
Os laboratórios de referência da União 

(60) Os controlos oficiais e as outras 
atividades oficiais deveriam basear-se em 
métodos de análise, teste e diagnóstico que 
respeitem as normas científicas mais 
avançadas e ofereçam resultados sólidos, 
fiáveis e comparáveis à escala da União. 
Os métodos utilizados pelos laboratórios 
oficiais, assim como a qualidade e 
uniformidade dos dados resultantes das 
análises, testes e diagnósticos que levam a 
cabo, deveriam ser melhorados 
continuamente. Para esse efeito, a 
Comissão deve poder designar laboratórios 
de referência da União Europeia, e contar 
com o seu apoio especializado, em todos os 
domínios da cadeia alimentar em que as 
análises, os testes e os diagnósticos tenham 
de produzir resultados precisos e fiáveis. 
Os laboratórios de referência da União 
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Europeia devem, em especial, assegurar 
que os laboratórios de referência e os 
laboratórios oficiais nacionais recebem 
informação atualizada sobre os métodos 
disponíveis, organizar ou participar 
ativamente em testes comparativos 
interlaboratoriais e facultar cursos de 
formação aos laboratórios de referência ou 
laboratórios oficiais nacionais.

Europeia deveriam, em especial, assegurar 
que os laboratórios de referência e os 
laboratórios oficiais nacionais recebem 
informação atualizada sobre os métodos
disponíveis, organizar ou participar 
ativamente em testes comparativos 
interlaboratoriais e facultar cursos de 
formação aos laboratórios de referência ou 
laboratórios oficiais nacionais. A 
atribuição de tarefas aos laboratórios 
oficiais da União Europeia será efetuada 
após verificação de que a Comissão 
Europeia não possui as competências 
científicas e técnicas adequadas para a 
realização de atividades que, de outro 
modo, seriam confiadas aos laboratórios 
oficiais da União Europeia. A escolha dos 
laboratórios oficiais da União Europeia 
será feita através de um processo de 
seleção público.

Or. it

Justificação

A Comissão Europeia dispõe de centros de investigação, como por exemplo o JRC, que 
podem contribuir para a definição de métodos de análise, teste ou diagnóstico para os 
controlos oficiais. O cofinanciamento nacional exigido para os laboratórios de referência 
reduziu o número de candidatos. A fim de otimizar os recursos europeus, os laboratórios 
oficiais da UE apenas serão utilizados se a Comissão Europeia não possuir essas 
competências.

Alteração 97
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(60-A) O artigo 32.º, primeiro parágrafo, 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e o 
artigo 21.º, primeiro parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003 
conferem, respetivamente, ao laboratório 
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de referência da União Europeia para 
géneros alimentícios e alimentos para 
animais geneticamente modificados e ao 
laboratório de referência da União 
Europeia para os aditivos destinados à 
alimentação animal tarefas específicas no 
âmbito do procedimento de autorização 
relativo a géneros alimentícios e a 
alimentos para animais geneticamente 
modificados e a aditivos destinados à 
alimentação animal, no que diz respeito, 
em particular, à verificação, avaliação e 
validação do método de identificação ou 
análise proposto pelo requerente. A 
experiência tem demonstrado que o 
conhecimento e a competência em termos 
de verificação, avaliação e validação dos 
métodos no contexto dos procedimentos 
de autorização são fundamentais para 
assegurar um contributo de alto nível e de 
vanguarda no que respeita à eficiência 
dos controlos oficiais. Os laboratórios 
designados nos termos do artigo 32.º, 
primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 e do artigo 21.º, primeiro 
parágrafo, do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003 devem portanto agir como 
laboratórios europeus de referência da 
União Europeia para fins do presente 
regulamento.

Or. it

Justificação

Correção à alteração 3 do projeto de relatório. Diz nomeadamente respeito à referência ao 
primeiro e não ao segundo parágrafo do artigo 21.º do Regulamento (CE) n.º 1831/2003. Os 
laboratórios designados nos termos do artigo 32.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 e do artigo 21.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) n.º 1831/2003 
devem agir como laboratórios europeus de referência e não como laboratórios oficiais, como 
erradamente indicado na alteração 3.

Alteração 98
Horst Schnellhardt



AM\1013302PT.doc 39/128 PE526.075v01-00

PT

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 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 no 
domínio do bem-estar animal.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 99
Marit Paulsen

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 

(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 
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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 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 
do centro de referência no âmbito do 
bem-estar animal deve refletir a 
experiência adquirida com o 
projeto-piloto «EUWelNet, rede 
coordenada a nível europeu para o 
bem-estar dos animais».

Or. en

Alteração 100
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) A fim de concretizar os objetivos do 
presente regulamento e contribuir para o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo que este merece a confiança dos 
consumidores, os casos de incumprimento 
da legislação da União sobre a cadeia 
alimentar que requeiram medidas coercivas 
em mais de um Estado-Membro devem ser 
tratados de modo eficiente e coerente. O 
Sistema de Alerta Rápido para os Géneros 
Alimentícios e Alimentos para Animais 
(RASFF) estabelecido pelo artigo 50.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 permite já 
que as autoridades competentes troquem 
entre si e divulguem rapidamente 
informações sobre riscos graves para a 
saúde humana, diretos ou indiretos, 
relacionados com os alimentos para 

(62) A fim de concretizar os objetivos do 
presente regulamento e contribuir para o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo que este merece a confiança dos 
consumidores, os casos de incumprimento 
da legislação da União sobre a cadeia 
alimentar que requeiram medidas coercivas 
em mais de um Estado-Membro devem ser 
tratados de modo eficiente e coerente. O 
Sistema de Alerta Rápido para os Géneros 
Alimentícios e Alimentos para Animais 
(RASFF) estabelecido pelo artigo 50.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 permite já 
que as autoridades competentes troquem 
entre si e divulguem rapidamente 
informações sobre riscos graves para a 
saúde humana, diretos ou indiretos, 
relacionados com os alimentos para 
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consumo humano ou animal, ou sobre 
riscos graves para a saúde humana ou 
animal ou para o ambiente relacionados 
com alimentos para animais, para que 
possam ser tomadas medidas rápidas 
destinadas a combater esses riscos. Porém, 
embora esse instrumento possibilite a 
adoção de medidas atempadas em todos os 
Estados-Membros afetados a fim de 
combater certos riscos graves ao longo da 
cadeia alimentar, ele não permite uma 
assistência e cooperação transfronteiriças 
eficazes entre as autoridades competentes 
no intuito de garantir que os 
incumprimentos da legislação da União 
sobre a cadeia agroalimentar que tenham 
uma dimensão transfronteiriça são tratados 
com eficácia tanto no Estado-Membro 
onde o incumprimento é detetado pela 
primeira vez, como no Estado-Membro 
onde teve origem. A assistência e 
cooperação administrativas devem 
permitir, em especial, que as autoridades 
competentes partilhem informações, 
detetem, investiguem e tomem medidas 
eficazes e proporcionadas contra violações 
transfronteiriças das regras sobre a cadeia 
agroalimentar.

consumo humano ou animal, ou sobre 
riscos graves para a saúde humana ou 
animal ou para o ambiente relacionados 
com alimentos para animais, ou no caso de 
fraude alimentar, para que possam ser 
tomadas medidas rápidas destinadas a 
combater esses riscos. Porém, embora esse 
instrumento possibilite a adoção de 
medidas atempadas em todos os Estados-
Membros afetados a fim de combater 
certos riscos graves ao longo da cadeia 
alimentar, ele não permite uma assistência 
e cooperação transfronteiriças eficazes 
entre as autoridades competentes no intuito 
de garantir que os incumprimentos da 
legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar que tenham uma dimensão 
transfronteiriça são tratados com eficácia 
tanto no Estado-Membro onde o 
incumprimento é detetado pela primeira 
vez, como no Estado-Membro onde teve 
origem. A assistência e cooperação 
administrativas devem permitir, em 
especial, que as autoridades competentes 
partilhem informações, detetem, 
investiguem e tomem medidas eficazes e 
proporcionadas contra violações 
transfronteiriças das regras sobre a cadeia 
agroalimentar.

Or. en

Alteração 101
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Todos os Estados-Membros devem ser 
obrigados a elaborar e atualizar 
regularmente um plano nacional de 
controlo plurianual (PNCP), o qual deve 
englobar todos os domínios regidos pela 
legislação da União sobre a cadeia 

(64) Todos os Estados-Membros devem ser 
obrigados a elaborar e atualizar 
regularmente planos nacionais de controlo 
plurianuais (PNCP) específicos de certos 
domínios para cada um dos domínios 
regidos pela legislação da União sobre a 



PE526.075v01-00 42/128 AM\1013302PT.doc

PT

agroalimentar e conter informações sobre a 
estrutura e a organização dos respetivos 
sistemas nacionais de controlos oficiais. 
Esses PNCP constituem o instrumento 
através do qual cada Estado-Membro deve 
assegurar que os controlos oficiais são 
efetuados com base nos riscos e de modo 
eficiente, em todo o território e ao longo de 
toda a cadeia agroalimentar, e cumprem o 
disposto no presente regulamento.

cadeia agroalimentar e que contêm
informações sobre a estrutura e a 
organização dos respetivos sistemas 
nacionais de controlos oficiais. Esses 
PNCP constituem o instrumento através do 
qual cada Estado-Membro deve assegurar 
que os controlos oficiais são efetuados com 
base nos riscos e de modo eficiente, em 
todo o território e ao longo de toda a cadeia 
agroalimentar, e cumprem o disposto no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 102
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) Os animais e as mercadorias 
provenientes de países terceiros devem 
cumprir os mesmos requisitos que se 
aplicam aos animais e mercadorias da 
União, ou requisitos reconhecidos como 
sendo pelo menos equivalentes em relação 
aos objetivos perseguidos pelas regras da 
União sobre a cadeia agroalimentar. Este 
princípio está consagrado no artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, que 
determina que os géneros alimentícios e os 
alimentos para animais importados para a 
União têm de cumprir os requisitos 
relevantes da legislação alimentar da União 
ou requisitos considerados pelo menos 
equivalentes. Estão previstos requisitos 
específicos de aplicação deste princípio 
nas regras da União relativas a medidas 
de proteção contra pragas dos vegetais, 
que proíbem a introdução na União de 
certas pragas que não estejam presentes 
na União (ou cuja presença seja 
limitada), nas regras da União que 
estabelecem requisitos de saúde animal, as 

(68) Os animais e as mercadorias 
provenientes de países terceiros devem 
cumprir os mesmos requisitos que se 
aplicam aos animais e mercadorias da 
União, ou requisitos reconhecidos como 
sendo pelo menos equivalentes em relação 
aos objetivos perseguidos pelas regras da 
União sobre a cadeia agroalimentar. Este 
princípio está consagrado no artigo 11.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, que 
determina que os géneros alimentícios e os 
alimentos para animais importados para a 
União têm de cumprir os requisitos 
relevantes da legislação alimentar da União 
ou requisitos considerados pelo menos 
equivalentes. Estão previstos requisitos 
específicos de aplicação deste princípio nas 
regras da União que estabelecem requisitos 
de saúde animal, as quais permitem a 
entrada na União de animais e certos 
produtos de origem animal apenas quando 
provenientes de países terceiros constantes 
de uma lista elaborada para esse efeito, 
bem como nas regras da União relativas à 
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quais permitem a entrada na União de 
animais e certos produtos de origem animal 
apenas quando provenientes de países 
terceiros constantes de uma lista elaborada 
para esse efeito, bem como nas regras da 
União relativas à organização de controlos 
oficiais dos produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano, que 
preveem também a elaboração de uma lista 
de países terceiros a partir dos quais esses 
produtos podem ser importados para a 
União. No que diz respeito ao material de 
reprodução vegetal, está em vigor um 
sistema de equivalência nos termos do 
qual os países terceiros a partir dos quais 
o material de reprodução vegetal pode ser
importado são autorizados e inscritos 
numa lista.

organização de controlos oficiais dos 
produtos de origem animal destinados ao 
consumo humano, que preveem também a 
elaboração de uma lista de países terceiros 
a partir dos quais esses produtos podem ser 
importados para a União.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 103
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) A fim de garantir que os animais e as 
mercadorias que entram na União em 
proveniência de países terceiros cumprem 
todos os requisitos estabelecidos na 
legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar, ou requisitos considerados 
equivalentes, além dos requisitos 
estabelecidos nas regras da União relativas 
a medidas de proteção contra pragas dos 
vegetais, nas regras da União que fixam 
requisitos de saúde animal e nas regras da 

(69) A fim de garantir que os animais e as 
mercadorias que entram na União em 
proveniência de países terceiros cumprem 
todos os requisitos estabelecidos na 
legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar, ou requisitos considerados 
equivalentes, além dos requisitos 
estabelecidos nas regras da União que 
fixam requisitos de saúde animal e nas 
regras da União especificamente aplicáveis 
à higiene dos alimentos de origem animal 
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União especificamente aplicáveis à higiene 
dos alimentos de origem animal com vista 
a garantir a observância dos requisitos 
previstos na legislação da União sobre a 
cadeia agroalimentar relacionados com 
questões veterinárias e fitossanitárias, a 
Comissão deve ser autorizada a estabelecer 
condições para a entrada de animais e 
mercadorias na União, na medida do 
necessário para assegurar que esses 
animais e mercadorias satisfazem todos os 
requisitos relevantes da legislação da 
União sobre a cadeia agroalimentar ou 
requisitos equivalentes. Tais condições 
devem aplicar-se a animais ou 
mercadorias, ou categorias de animais ou 
mercadorias, provenientes de todos os 
países terceiros ou de determinados países 
terceiros ou suas regiões.

com vista a garantir a observância dos 
requisitos previstos na legislação da União 
sobre a cadeia agroalimentar relacionados 
com questões veterinárias, a Comissão 
deve ser autorizada a estabelecer condições 
para a entrada de animais e mercadorias na 
União, na medida do necessário para 
assegurar que esses animais e mercadorias 
satisfazem todos os requisitos relevantes da 
legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar ou requisitos equivalentes. 
Tais condições devem aplicar-se a animais 
ou mercadorias, ou categorias de animais 
ou mercadorias, provenientes de todos os 
países terceiros ou de determinados países 
terceiros ou suas regiões.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 104
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) Tendo em vista garantir a eficiência 
dos controlos oficiais e outras atividades 
oficiais, é importante que as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a 
Comissão e, quando relevante, os 
operadores possam proceder ao 
intercâmbio rápido e eficiente de dados e 
informações relacionados com os controlos 
oficiais e os respetivos resultados. A 
legislação da União estabelece vários 

(73) Tendo em vista garantir a eficiência 
dos controlos oficiais e outras atividades 
oficiais, é importante que as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a 
Comissão e, quando relevante, os 
operadores possam proceder ao 
intercâmbio rápido e eficiente de dados e 
informações relacionados com os controlos 
oficiais e os respetivos resultados. A 
legislação da União estabelece vários 
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sistemas de informação, geridos pela 
Comissão, para o tratamento e a gestão 
desses dados e informações através de 
ferramentas computorizadas baseadas na 
Internet acessíveis em toda a União. Um 
sistema dedicado ao registo e rastreio dos 
resultados dos controlos oficiais é o 
sistema TRACES (Trade Control and 
Expert System), instituído pela Decisão 
2003/24/CE da Comissão, de 30 de 
dezembro de 2002, relativa ao 
desenvolvimento de um sistema 
informático veterinário integrado21, 
atualmente utilizado para gerir dados e 
informações relativos a animais e produtos 
de origem animal e aos controlos oficiais 
destes animais e produtos. Esse sistema 
deve ser melhorado de modo a abranger 
todas as mercadorias para as quais a 
legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar estabelece requisitos ou 
modalidades de controlo oficial 
específicos. Existem também sistemas 
computorizados especificamente dedicados 
ao intercâmbio rápido de informações entre 
os Estados-Membros e com a Comissão 
acerca dos riscos que possam surgir na 
cadeia alimentar ou no domínio da saúde 
animal e da fitossanidade. O artigo 50.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 estabelece 
o RASFF, o artigo 20.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número, data, título e, 
em nota de rodapé, a referência do JO do 
regulamento relativo à saúde animal] 
estabelece um sistema de notificação e 
comunicação de medidas respeitantes a 
doenças listadas e o artigo 97.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número, 
data, título e, em nota de rodapé, a 
referência do JO do regulamento relativo 
a medidas de proteção contra as pragas 
dos vegetais] estabelece um sistema de 
notificação e comunicação da presença de 
pragas e de notificação de 
incumprimentos. Todos esses sistemas 
devem funcionar harmoniosamente e de 

sistemas de informação, geridos pela 
Comissão, para o tratamento e a gestão 
desses dados e informações através de 
ferramentas computorizadas baseadas na 
Internet acessíveis em toda a União. Um 
sistema dedicado ao registo e rastreio dos 
resultados dos controlos oficiais é o 
sistema TRACES (Trade Control and 
Expert System), instituído pela Decisão 
2003/24/CE da Comissão, de 30 de 
dezembro de 2002, relativa ao 
desenvolvimento de um sistema 
informático veterinário integrado21, 
atualmente utilizado para gerir dados e 
informações relativos a animais e produtos 
de origem animal e aos controlos oficiais 
destes animais e produtos. Esse sistema 
deve ser melhorado de modo a abranger 
todas as mercadorias para as quais a 
legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar estabelece requisitos ou 
modalidades de controlo oficial 
específicos. Existem também sistemas 
computorizados especificamente dedicados 
ao intercâmbio rápido de informações entre 
os Estados-Membros e com a Comissão 
acerca dos riscos que possam surgir na 
cadeia alimentar ou no domínio da saúde 
animal. O artigo 50.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 estabelece o RASFF e o 
artigo 20.º do Regulamento (UE) n.º 
XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número, data, título e, em nota de 
rodapé, a referência do JO do regulamento 
relativo à saúde animal] estabelece um 
sistema de notificação e comunicação de 
medidas respeitantes a doenças listadas. 
Todos esses sistemas devem funcionar 
harmoniosamente e de modo coerente, 
tirando partido das sinergias existentes 
entre os diversos sistemas, evitando 
duplicações, simplificando o seu 
funcionamento e maximizando a sua 
eficácia.
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modo coerente, tirando partido das 
sinergias existentes entre os diversos 
sistemas, evitando duplicações, 
simplificando o seu funcionamento e 
maximizando a sua eficácia.

__________________ __________________
21 JO L 8 de 14.1.2003, p. 44. 21 JO L 8 de 14.1.2003, p. 44.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna este alargamento desnecessário.

Alteração 105
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) Tendo em vista garantir a eficiência 
dos controlos oficiais e outras atividades 
oficiais, é importante que as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a 
Comissão e, quando relevante, os 
operadores possam proceder ao 
intercâmbio rápido e eficiente de dados e 
informações relacionados com os controlos 
oficiais e os respetivos resultados. A 
legislação da União estabelece vários 
sistemas de informação, geridos pela 
Comissão, para o tratamento e a gestão 
desses dados e informações através de 
ferramentas computorizadas baseadas na 
Internet acessíveis em toda a União. Um 
sistema dedicado ao registo e rastreio dos 
resultados dos controlos oficiais é o 
sistema TRACES (Trade Control and 
Expert System), instituído pela Decisão 
2003/24/CE da Comissão, de 
30 de dezembro de 2002, relativa ao 

(73) Tendo em vista garantir a eficiência 
dos controlos oficiais e outras atividades 
oficiais, é importante que as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a 
Comissão e, quando relevante, os 
operadores possam proceder ao 
intercâmbio rápido e eficiente de dados e 
informações relacionados com os controlos 
oficiais e os respetivos resultados. A 
legislação da União estabelece vários 
sistemas de informação, geridos pela 
Comissão, para o tratamento e a gestão 
desses dados e informações através de 
ferramentas computorizadas baseadas na 
Internet acessíveis em toda a União. Um 
sistema dedicado ao registo e rastreio dos 
resultados dos controlos oficiais é o 
sistema TRACES (Trade Control and 
Expert System), instituído pela Decisão 
2003/24/CE da Comissão, de 
30 de dezembro de 2002, relativa ao 
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desenvolvimento de um sistema 
informático veterinário integrado21, 
atualmente utilizado para gerir dados e 
informações relativos a animais e produtos 
de origem animal e aos controlos oficiais 
destes animais e produtos. Esse sistema 
deve ser melhorado de modo a abranger 
todas as mercadorias para as quais a 
legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar estabelece requisitos ou 
modalidades de controlo oficial 
específicos. Existem também sistemas 
computorizados especificamente dedicados 
ao intercâmbio rápido de informações entre 
os Estados-Membros e com a Comissão 
acerca dos riscos que possam surgir na 
cadeia alimentar ou no domínio da saúde 
animal e da fitossanidade. O artigo 50.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 estabelece 
o RASFF, o artigo 20.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número, data, título e, 
em nota de rodapé, a referência do JO do 
regulamento relativo à saúde animal] 
estabelece um sistema de notificação e 
comunicação de medidas respeitantes a 
doenças listadas e o artigo 97.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número, 
data, título e, em nota de rodapé, a 
referência do JO do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais] estabelece um sistema de 
notificação e comunicação da presença de 
pragas e de notificação de incumprimentos. 
Todos esses sistemas devem funcionar 
harmoniosamente e de modo coerente, 
tirando partido das sinergias existentes 
entre os diversos sistemas, evitando 
duplicações, simplificando o seu 
funcionamento e maximizando a sua 
eficácia.

desenvolvimento de um sistema 
informático veterinário integrado21, 
atualmente utilizado para gerir dados e 
informações relativos a animais e produtos 
de origem animal e aos controlos oficiais 
destes animais e produtos. Esse sistema 
deve ser melhorado e adaptado de modo a 
abranger todas as mercadorias para as 
quais a legislação da União sobre a cadeia 
agroalimentar estabelece requisitos ou 
modalidades de controlo oficial 
específicos. Existem também sistemas 
computorizados especificamente dedicados 
ao intercâmbio rápido de informações entre 
os Estados-Membros e com a Comissão 
acerca dos riscos que possam surgir na 
cadeia alimentar ou no domínio da saúde 
animal e da fitossanidade. O artigo 50.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 estabelece 
o RASFF, o artigo 20.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número, 
data, título e, em nota de rodapé, a 
referência do JO do regulamento relativo à 
saúde animal] estabelece um sistema de 
notificação e comunicação de medidas 
respeitantes a doenças listadas e a fraude 
alimentar, e o artigo 97.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número, 
data, título e, em nota de rodapé, a 
referência do JO do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais] estabelece um sistema de 
notificação e comunicação da presença de 
pragas e de notificação de incumprimentos. 
Todos esses sistemas devem funcionar 
harmoniosamente e de modo coerente, 
tirando partido das sinergias existentes 
entre os diversos sistemas, evitando 
duplicações, simplificando o seu 
funcionamento e maximizando a sua 
eficácia.

__________________ __________________

21 JO L 8 de 14.1.2003, p. 44. 21 JO L 8 de 14.1.2003, p. 44.

Or. en



PE526.075v01-00 48/128 AM\1013302PT.doc

PT

Alteração 106
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 74-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(74-A) A fim de minimizar os encargos 
administrativos e controlar os custos, e 
permitir que a UE e os Estados-Membros 
comuniquem eletronicamente de modo 
eficaz nas relações comerciais com países 
terceiros, é necessário que, no 
intercâmbio de certificados eletrónicos ou 
outros dados eletrónicos, a Comissão e as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros recorram a 
instrumentos normalizados a nível 
internacional: linguagem, estrutura das 
mensagens e protocolos de intercâmbio 
baseados nas orientações em matéria de 
certificação eletrónica em esquemas XML 
(Extensible Markup Language) 
normalizados do World Wide Web 
Consortium (WC3), e mecanismos de 
intercâmbio seguro de informação entre 
as autoridades competentes, já postos em 
prática pelo Centro das Nações Unidas 
para a Facilitação do Comércio e o 
Comércio Eletrónico (UN/CEFACT).

Or. en

Alteração 107
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) As infrações às regras devem ser 
objeto de sanções eficazes, dissuasivas e 

(77) As infrações às regras devem ser 
objeto de sanções eficazes, dissuasivas e 
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proporcionadas a nível nacional em toda a 
União. Para que as sanções financeiras 
aplicáveis a infrações intencionais sejam 
suficientemente dissuasivas, devem ser 
fixadas a um nível que permita anular as 
vantagens económicas pretendidas pelo 
infrator com a violação das regras. Os 
Estados-Membros devem igualmente ser 
obrigados a aplicar sanções penais e/ou 
administrativas adequadas aos operadores 
que não cooperem durante um controlo 
oficial.

proporcionadas a nível nacional em toda a 
União. Para que as sanções financeiras 
aplicáveis a infrações intencionais sejam 
suficientemente dissuasivas, devem ser 
fixadas a um nível que corresponda, no 
mínimo, ao dobro das vantagens 
económicas pretendidas pelo infrator com a 
violação das regras. Os Estados-Membros 
devem igualmente ser obrigados a aplicar 
sanções penais e/ou administrativas 
adequadas aos operadores que não 
cooperem durante um controlo oficial.

Or. en

Alteração 108
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 77-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(77-A) É conveniente ter em conta as 
necessidades particulares dos países em 
desenvolvimento e, em especial, dos 
menos desenvolvidos, e apoiá-los na 
organização dos seus controlos oficiais 
para que possam cumprir os requisitos 
para a importação de animais e 
mercadorias para a UE.

Or. de

Justificação

Alteração inspirada na proposta relativa ao artigo 128.º-A (novo) e baseada nos 
regulamentos atualmente em vigor.

Alteração 109
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) O presente regulamento abrange 
domínios já contemplados em 
determinados atos atualmente em vigor. 
Para evitar duplicações e estabelecer um 
quadro legislativo coerente, há que revogar 
os seguintes atos e substituí-los pelas 
regras do presente regulamento: Diretiva 
89/608/CEE do Conselho, de 21 de 
novembro de 1989, relativa à assistência 
mútua entre as autoridades administrativas 
dos Estados-Membros e à colaboração 
entre estas e a Comissão, tendo em vista 
assegurar a boa aplicação das legislações 
veterinária e zootécnica23; Diretiva 
89/662/CEE do Conselho, de 11 de 
dezembro de 1989, relativa aos controlos 
veterinários aplicáveis ao comércio 
intracomunitário, na perspetiva da 
realização do mercado interno24; Diretiva 
90/425/CEE do Conselho, de 26 de junho 
de 1990, relativa aos controlos veterinários 
e zootécnicos aplicáveis ao comércio 
intracomunitário de certos animais vivos e 
produtos, na perspetiva da realização do 
mercado interno25; Diretiva 91/496/CEE do 
Conselho; Decisão 92/438/CEE do 
Conselho, de 13 de julho de 1992, relativa 
à informatização dos procedimentos 
veterinários de importação (projeto Shift) e 
que altera as Diretivas 90/675/CEE, 
91/496/CEE e 91/628/CEE e a Decisão 
90/424/CEE e revoga a Decisão 
88/192/CEE26; Diretiva 96/23/CE do 
Conselho; Diretiva 96/93/CE do Conselho, 
de 17 de dezembro de 1996, relativa à 
certificação dos animais e dos produtos 
animais27; Diretiva 97/78/CE do Conselho; 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, 
Regulamento (CE) n.º 854/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2004, que estabelece regras 
específicas de organização dos controlos 
oficiais de produtos de origem animal 

(78) O presente regulamento abrange 
domínios já contemplados em 
determinados atos atualmente em vigor. 
Para evitar duplicações e estabelecer um 
quadro legislativo coerente, há que revogar 
os seguintes atos e substituí-los pelas 
regras do presente regulamento: Diretiva 
89/608/CEE do Conselho, de 21 de 
novembro de 1989, relativa à assistência 
mútua entre as autoridades administrativas 
dos Estados-Membros e à colaboração 
entre estas e a Comissão, tendo em vista 
assegurar a boa aplicação das legislações 
veterinária e zootécnica23; Diretiva 
89/662/CEE do Conselho, de 11 de 
dezembro de 1989, relativa aos controlos 
veterinários aplicáveis ao comércio 
intracomunitário, na perspetiva da 
realização do mercado interno24; Diretiva 
90/425/CEE do Conselho, de 26 de junho 
de 1990, relativa aos controlos veterinários 
e zootécnicos aplicáveis ao comércio 
intracomunitário de certos animais vivos e 
produtos, na perspetiva da realização do 
mercado interno25; Diretiva 91/496/CEE do 
Conselho; Decisão 92/438/CEE do 
Conselho, de 13 de julho de 1992, relativa 
à informatização dos procedimentos 
veterinários de importação (projeto Shift) e 
que altera as Diretivas 90/675/CEE, 
91/496/CEE e 91/628/CEE e revoga a 
Decisão 88/192/CEE26; Diretiva 96/23/CE 
do Conselho; Diretiva 96/93/CE do 
Conselho, de 17 de dezembro de 1996, 
relativa à certificação dos animais e dos 
produtos animais27; Diretiva 97/78/CE do 
Conselho; Regulamento (CE) n.º 882/2004.
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destinados ao consumo humano28.

__________________ __________________
23 JO L 351 de 21.12.1989, p. 34. 23 JO L 351 de 21.12.1989, p. 34.
24 JO L 395 de 30.12.1989, p. 13. 24 JO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
25 JO L 224 de 18.8.1990, p. 29. 25 JO L 224 de 18.8.1990, p. 29.
26 JO L 243 de 25.8.1992, p. 27. 26 JO L 243 de 25.8.1992, p. 27.
27 JO L 13 de 16.1.1997, p. 28. 27 JO L 13 de 16.1.1997, p. 28.
28 JO L 139 de 30.4.2004, p. 206.

Or. de

Justificação

O financiamento seguro dos laboratórios de referência da União Europeia requer a 
manutenção da decisão do Conselho. A revogação do Regulamento (CE) n.º 854/2004 dá 
origem a ambiguidades no que diz respeito a regras de controlo específicas relativas à 
salubridade de produtos animais não abrangidas pela presente proposta de regulamento.

Alteração 110
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 79

Texto da Comissão Alteração

(79) A fim de garantir a coerência, importa 
igualmente alterar os seguintes atos: 
Regulamento (CE) n.º 999/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de maio de 2001, que estabelece regras 
para a prevenção, o controlo e a 
erradicação de determinadas encefalopatias 
espongiformes transmissíveis29; 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 do Conselho, 
de 22 de dezembro de 2004, relativo à 
proteção dos animais durante o transporte e 
operações afins e que altera as Diretivas 
64/432/CEE e 93/119/CE e o Regulamento 
(CE) n.º 12551/9730; Regulamento (CE) n.º 
396/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de fevereiro de 2005, 

(79) A fim de garantir a coerência, importa 
igualmente alterar os seguintes atos: 
Regulamento (CE) n.º 999/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de maio de 2001, que estabelece regras 
para a prevenção, o controlo e a 
erradicação de determinadas encefalopatias 
espongiformes transmissíveis29; 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 do Conselho, 
de 22 de dezembro de 2004, relativo à 
proteção dos animais durante o transporte e 
operações afins e que altera as Diretivas 
64/432/CEE e 93/119/CE e o Regulamento 
(CE) n.º 12551/9730; Regulamento (CE) n.º 
396/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de fevereiro de 2005, 
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relativo aos limites máximos de resíduos 
de pesticidas no interior e à superfície dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais, de origem vegetal ou animal, e 
que altera a Diretiva 91/414/CEE do 
Conselho31; Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 
2092/9132; Regulamento (CE) 
n.º 1069/2009; Regulamento (CE) n.º 
1099/2009 do Conselho, de 24 de setembro 
de 2009, relativo à proteção dos animais no 
momento da occisão33; Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro de 2009, 
relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado e que revoga 
as Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho34; Regulamento (CE) n.º 
1151/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de novembro de 2012, 
relativo aos regimes de qualidade dos 
produtos agrícolas e dos géneros 
alimentícios35; Diretiva 98/58/CE do 
Conselho, de 20 de julho de 1998, relativa 
à proteção dos animais nas explorações 
pecuárias36; Diretiva 1999/74/CE do 
Conselho, de 19 de julho de 1999, que 
estabelece as normas mínimas relativas à 
proteção das galinhas poedeiras37; 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de setembro de 2003, relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados38; 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de setembro de 2003, relativo aos aditivos 
destinados à alimentação animal39; Diretiva 
2007/43/CE do Conselho, de 28 de junho 
de 2007, relativa ao estabelecimento de 
regras mínimas para a proteção dos frangos 
de carne40; Diretiva 2008/119/CE do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2008, 
relativa às normas mínimas de proteção 
dos vitelos41; Diretiva 2008/120/CE do 

relativo aos limites máximos de resíduos 
de pesticidas no interior e à superfície dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais, de origem vegetal ou animal, e 
que altera a Diretiva 91/414/CEE do 
Conselho31; Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 
2007, relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 
2092/9132; Regulamento (CE) 
n.º 1099/2009 do Conselho, de 24 de 
setembro de 2009, relativo à proteção dos 
animais no momento da occisão33; 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho34; Regulamento 
(CE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 21 de novembro de 
2012, relativo aos regimes de qualidade 
dos produtos agrícolas e dos géneros 
alimentícios35; Diretiva 98/58/CE do 
Conselho, de 20 de julho de 1998, relativa 
à proteção dos animais nas explorações 
pecuárias36; Diretiva 1999/74/CE do 
Conselho, de 19 de julho de 1999, que 
estabelece as normas mínimas relativas à 
proteção das galinhas poedeiras37; 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de setembro de 2003, relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados38; 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de setembro de 2003, relativo aos aditivos 
destinados à alimentação animal39; Diretiva 
2007/43/CE do Conselho, de 28 de junho 
de 2007, relativa ao estabelecimento de 
regras mínimas para a proteção dos frangos 
de carne40; Diretiva 2008/119/CE do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2008, 
relativa às normas mínimas de proteção 
dos vitelos41; Diretiva 2008/120/CE do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2008, 
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Conselho, de 18 de dezembro de 2008, 
relativa às normas mínimas de proteção de 
suínos42; Diretiva 2009/128/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, que estabelece um 
quadro de ação a nível comunitário para 
uma utilização sustentável dos pesticidas43.

relativa às normas mínimas de proteção de 
suínos42; Diretiva 2009/128/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, que estabelece um 
quadro de ação a nível comunitário para 
uma utilização sustentável dos pesticidas43.

__________________ __________________
29 JO L 147 de 31.5.2001, p. 1. 29 JO L 147 de 31.5.2001, p. 1.
30 JO L 3 de 5.1.2005, p. 1. 30 JO L 3 de 5.1.2005, p. 1.
31 JO L 70 de 16.3.2005, p. 1. 31 JO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
32 JO L 189 de 20.7.2007, p. 1. 32 JO L 189 de 20.7.2007, p. 1.
33 JO L 303 de 18.11.2009, p. 1. 33 JO L 303 de 18.11.2009, p. 1.
34 JO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 34 JO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
35 JO L 343 de 14.12.2012, p. 1. 35 JO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
36 JO L 221 de 8.8.1998, p. 23. 36 JO L 221 de 8.8.1998, p. 23.
37 JO L 203 de 3.8.1999, p. 53. 37 JO L 203 de 3.8.1999, p. 53.
38 JO L 268 de 18.10.2003, p. 1. 38 JO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
39 JO L 268 de 18.10.2003, p. 29. 39 JO L 268 de 18.10.2003, p. 29.
40 JO L 812 de 12.7.2007, p. 19. 40 JO L 812 de 12.7.2007, p. 19.
41 JO L 10 de 15.1.2009, p. 7. 41 JO L 10 de 15.1.2009, p. 7.
42 JO L 47 de 18.2.2009, p. 5. 42 JO L 47 de 18.2.2009, p. 5.
43 JO L 309 de 24.11.2009, p. 71. 43 JO L 309 de 24.11.2009, p. 71.

Or. de

Justificação

A revogação do regulamento relativo aos subprodutos animais deve ser suprimida, em 
consonância com as propostas de alteração relativas ao artigo 17.º.

Alteração 111
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Considerando 81
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Texto da Comissão Alteração

(81) Deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia a fim 
de alterar as referências às normas 
europeias e os anexos II e III do presente 
regulamento para ter em conta a evolução 
da legislação e a evolução técnica e 
científica, bem como a fim de 
complementar o presente regulamento com 
regras específicas destinadas a 
regulamentar os controlos oficiais e outras 
atividades oficiais nos domínios por ele 
abrangidos, incluindo, nomeadamente, 
regras sobre a qualificação e a formação do 
pessoal, as responsabilidades e tarefas 
adicionais das autoridades competentes, os 
casos em que a certificação dos 
laboratórios não é obrigatória, 
determinadas isenções de controlos oficiais 
nas fronteiras, os critérios para a 
determinação da frequência dos controlos 
de identidade e físicos, o estabelecimento 
das condições a que devem obedecer certos 
animais e mercadorias que entram na 
União em proveniência de países terceiros, 
os requisitos e as tarefas adicionais dos 
laboratórios e centros de referência da 
União Europeia, os requisitos adicionais 
dos laboratórios nacionais de referência, os 
critérios para a classificação dos riscos e os 
indicadores de desempenho dos PNCP, e 
os planos de contingência no domínio dos 
alimentos para consumo humano e animal 
previstos no artigo 55.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive ao 
nível dos peritos. Ao preparar e redigir atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(81) Deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia a fim 
de alterar as referências às normas 
europeias e os anexos II e III do presente 
regulamento para ter em conta a evolução 
da legislação e a evolução técnica e 
científica, bem como a fim de 
complementar o presente regulamento com 
regras específicas destinadas a 
regulamentar os controlos oficiais e outras 
atividades oficiais nos domínios por ele 
abrangidos, incluindo, nomeadamente, 
regras sobre a qualificação do pessoal, as 
responsabilidades e tarefas adicionais das 
autoridades competentes, os casos em que 
a certificação dos laboratórios não é 
obrigatória, determinadas isenções de 
controlos oficiais nas fronteiras, os 
critérios para a determinação da frequência 
dos controlos de identidade e físicos, o 
estabelecimento das condições a que 
devem obedecer certos animais e 
mercadorias que entram na União em 
proveniência de países terceiros, os 
requisitos e as tarefas adicionais dos 
laboratórios e centros de referência da 
União Europeia, os requisitos adicionais 
dos laboratórios nacionais de referência, os 
critérios para a classificação dos riscos e os 
indicadores de desempenho dos PNCP, e 
os planos de contingência no domínio dos 
alimentos para consumo humano e animal 
previstos no artigo 55.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive ao 
nível dos peritos. Ao preparar e redigir atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
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Or. en

Alteração 112
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Considerando 81

Texto da Comissão Alteração

(81) Deve ser delegado na Comissão o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia a fim 
de alterar as referências às normas 
europeias e os anexos II e III do presente 
regulamento para ter em conta a evolução 
da legislação e a evolução técnica e 
científica, bem como a fim de 
complementar o presente regulamento com 
regras específicas destinadas a 
regulamentar os controlos oficiais e outras 
atividades oficiais nos domínios por ele 
abrangidos, incluindo, nomeadamente, 
regras sobre a qualificação e a formação do 
pessoal, as responsabilidades e tarefas 
adicionais das autoridades competentes, os 
casos em que a certificação dos 
laboratórios não é obrigatória, 
determinadas isenções de controlos oficiais 
nas fronteiras, os critérios para a 
determinação da frequência dos controlos 
de identidade e físicos, o estabelecimento 
das condições a que devem obedecer certos 
animais e mercadorias que entram na 
União em proveniência de países terceiros, 
os requisitos e as tarefas adicionais dos 
laboratórios e centros de referência da 
União Europeia, os requisitos adicionais 
dos laboratórios nacionais de referência, os 
critérios para a classificação dos riscos e os 
indicadores de desempenho dos PNCP, e 
os planos de contingência no domínio dos 
alimentos para consumo humano e animal 
previstos no artigo 55.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002. É 

(81) Em casos excecionais, pode ser 
delegado na Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia a fim de alterar as 
referências às normas europeias e os 
anexos II e III do presente regulamento 
para ter em conta a evolução da legislação 
e a evolução técnica e científica, bem como 
a fim de complementar o presente 
regulamento com regras específicas 
destinadas a regulamentar os controlos 
oficiais e outras atividades oficiais nos 
domínios por ele abrangidos, incluindo, 
nomeadamente, regras sobre a qualificação 
e a formação do pessoal, as 
responsabilidades e tarefas adicionais das 
autoridades competentes, os casos em que 
a certificação dos laboratórios não é 
obrigatória, determinadas isenções de 
controlos oficiais nas fronteiras, os 
critérios para a determinação da frequência 
dos controlos de identidade e físicos, o 
estabelecimento das condições a que 
devem obedecer certos animais e 
mercadorias que entram na União em 
proveniência de países terceiros, os 
requisitos e as tarefas adicionais dos 
laboratórios e centros de referência da 
União Europeia, os requisitos adicionais 
dos laboratórios nacionais de referência, os 
critérios para a classificação dos riscos e os 
indicadores de desempenho dos PNCP, e 
os planos de contingência no domínio dos 
alimentos para consumo humano e animal 
previstos no artigo 55.º, n.º 1, do 
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particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive ao 
nível dos peritos. Ao preparar e redigir atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Regulamento (CE) n.º 178/2002. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
seus trabalhos preparatórios, inclusive ao 
nível dos peritos. Ao preparar e redigir atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 113
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, incluindo, nomeadamente, 
regras e modalidades respeitantes a 
auditorias, ao formato dos certificados e 
outros documentos, ao estabelecimento de 
sistemas computorizados de gestão da 
informação, à cooperação entre operadores 
e autoridades competentes e entre 
autoridades competentes, autoridades 
aduaneiras e outras, aos métodos de 
amostragem e de análise, teste e 
diagnóstico laboratoriais bem como à sua 
validação e interpretação, à rastreabilidade, 
às listas de produtos ou mercadorias 
sujeitos a controlos e de países ou regiões 
que podem exportar certos animais e 
mercadorias para a União, à notificação 
prévia de remessas, ao intercâmbio de 
informações, aos postos de controlo 
fronteiriços, ao isolamento e quarentena, à 
aprovação dos controlos pré-exportação 
efetuados pelos países terceiros, às 
medidas destinadas a conter riscos ou pôr 
termo a um incumprimento grave em larga 
escala relacionado com certos animais ou 

(83) A fim de assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, incluindo, nomeadamente, 
regras e modalidades respeitantes a 
auditorias, ao formato dos certificados e 
outros documentos, ao estabelecimento de 
sistemas computorizados de gestão da 
informação, à cooperação entre operadores 
e autoridades competentes e entre 
autoridades competentes, autoridades 
aduaneiras e outras, teste e diagnóstico, 
bem como à sua validação, à 
rastreabilidade, às listas de produtos ou 
mercadorias sujeitos a controlos e de países 
ou regiões que podem exportar certos 
animais e mercadorias para a União, à 
notificação prévia de remessas, ao 
intercâmbio de informações, aos postos de 
controlo fronteiriços, ao isolamento e 
quarentena, às medidas destinadas a conter 
riscos ou pôr termo a um incumprimento 
grave em larga escala relacionado com 
certos animais ou mercadorias 
provenientes de um país terceiro ou sua 
região, ao reconhecimento de países 
terceiros ou regiões que oferecem garantias 
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mercadorias provenientes de um país 
terceiro ou sua região, ao reconhecimento 
de países terceiros ou regiões que oferecem 
garantias equivalentes às aplicadas na 
União e à revogação desse 
reconhecimento, bem como às atividades 
de formação e aos programas de 
intercâmbio de pessoal entre Estados-
Membros, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício de 
competências de execução pela 
Comissão44.

equivalentes às aplicadas na União e à 
revogação desse reconhecimento, devem 
ser atribuídas competências de execução à 
Comissão. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício de 
competências de execução pela 
Comissão44.

__________________ __________________

44 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 44 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Alteração 114
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) Atendendo a que o objetivo do 
presente regulamento, nomeadamente 
garantir uma abordagem harmonizada no 
que diz respeito aos controlos oficiais e 
outras atividades oficiais realizadas para 
assegurar a aplicação das regras da 
União sobre a cadeia agroalimentar, não 
pode ser suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, devido aos 
seus efeitos, complexidade e caráter 
transfronteiriço e internacional, ser 
melhor alcançado ao nível da União, a 

Suprimido
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União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aquele 
objetivo,

Or. de

Justificação

Uma vez que a organização das autoridades nacionais é díspar, não se afigura apropriada a 
existência de um direito processual harmonizado. Além disso, não cabe ao legislador 
analisar a proporcionalidade dos seus próprios atos legislativos. Tal cabe ao poder judicial.

Alteração 115
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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, a 
segurança e a qualidade 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;

Or. en

Alteração 116
Linda McAvan
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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, a 
segurança e a integridade 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;

Or. en

Alteração 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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;

Or. es

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.
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Alteração 118
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

b) Regras que regem a libertação 
deliberada no ambiente e a utilização 
confinada de OGM;

Suprimido

Or. de

Justificação

As regras devem ser estabelecidas no âmbito da legislação específica, uma vez que não 
coincidem com os objetivos das regras de controlo dos géneros alimentícios.

Alteração 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

b) Regras que regem a libertação 
deliberada no ambiente e a utilização 
confinada de OGM;

Suprimido

Or. es

Justificação

Trata-se de atividades que habitualmente não estão relacionadas com a regulamentação em 
matéria de segurança da cadeia alimentar, e nas quais a avaliação, as ações e o 
acompanhamento dos potenciais riscos para a saúde humana, animal, para a fitossanidade e 
para o ambiente já estão contemplados na legislação específica a respeito.
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Alteração 120
Eric Andrieu

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

Texto da Comissão Alteração

b) Regras que regem a libertação 
deliberada no ambiente e a utilização 
confinada de OGM;

b) Regras que regem a libertação 
deliberada no ambiente de OGM;

Or. fr

Justificação

A utilização confinada de OGM inclui a utilização de OGM para fins médicos e de 
investigação, o que excede amplamente o âmbito da proposta.

Alteração 121
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

b) Regras que regem a libertação 
deliberada no ambiente e a utilização 
confinada de OGM;

b) Regras que regem a libertação 
deliberada no ambiente e a utilização 
confinada de alimentos geneticamente 
modificados para consumo humano e 
animal;

Or. en

Alteração 122
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Regras que regem os alimentos para 
animais e a segurança dos alimentos para 
animais, em todas as fases da sua 
produção, transformação e distribuição, e a 
utilização de alimentos para animais, 
incluindo regras destinadas a garantir 
práticas leais no comércio e a proteger os 
interesses dos consumidores e a sua 
informação;

c) Regras que regem os alimentos para 
animais e a segurança dos alimentos para 
animais, em todas as fases da sua 
produção, transformação e distribuição, e a 
utilização de alimentos para animais, 
incluindo regras destinadas a garantir 
práticas leais no comércio e a proteger a 
saúde e os interesses dos consumidores e a 
sua informação;

Or. en

Alteração 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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, aquelas que 
estão diretamente relacionadas com o 
cumprimento dos requisitos em matéria de 
saúde animal por parte dos operadores;

Or. es

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.

Alteração 124
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Regras destinadas a prevenir e reduzir 
ao mínimo os riscos para a saúde humana 
e animal decorrentes de subprodutos 
animais e produtos derivados;

Suprimido

Or. de

Justificação

No que diz respeito ao manuseamento de subprodutos animais não destinados ao consumo 
humano, o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 define regras sanitárias pormenorizadas, assim 
como regras relativas ao controlo dos mesmos. Este regulamento deverá manter-se em vigor.

Alteração 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Regras destinadas a prevenir e 
reduzir ao mínimo a resistência 
antimicrobiana nos animais, nos seres 
humanos e no ambiente;

Or. en

Justificação

A utilização excessiva de medicamentos veterinários que contêm antibióticos deu origem a 
níveis crescentes de resistência antimicrobiana nos animais e nos seres humanos na Europa. 
Este desenvolvimento representa uma ameaça para a saúde animal e humana, e para o 
ambiente, pelo que a União deve procurar meios de reduzir a utilização de tais medicamentos 
veterinários. Por conseguinte, os controlos oficiais também devem ter por objetivo explícito 
reduzir a resistência antimicrobiana.

Alteração 126
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Regras relativas a medidas de proteção 
contra pragas dos vegetais;

Suprimido

Or. de

Justificação

As regras devem ser estabelecidas no âmbito da legislação específica, uma vez que não 
coincidem com os objetivos das regras de controlo dos géneros alimentícios.

Alteração 127
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

g) Regras relativas a medidas de proteção 
contra pragas dos vegetais;

Suprimido

Or. de

Alteração 128
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

g) Regras relativas a medidas de proteção 
contra pragas dos vegetais;

Suprimido

Or. en
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Alteração 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

g) Regras relativas a medidas de proteção 
contra pragas dos vegetais;

Suprimido

Or. es

Justificação

Tal implica um alargamento do âmbito de aplicação do regulamento à fitossanidade, que não 
estava incluída no Regulamento n.º 882/2004. Este alargamento do âmbito de aplicação 
exigirá um importante esforço de adaptação da atividade de controlo em alguns aspetos do 
âmbito fitossanitário, cujo impacto terá de ser avaliado, tendo em conta as particularidades 
dos seus sistemas de controlo e análise.

Alteração 130
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

h) Regras relativas à produção, com vista 
à colocação no mercado, e à colocação no 
mercado de material de reprodução 
vegetal;

Suprimido

Or. de

Justificação

As regras devem ser estabelecidas no âmbito da legislação específica, uma vez que não 
coincidem com os objetivos das regras de controlo dos géneros alimentícios.
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Alteração 131
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

h) Regras relativas à produção, com vista 
à colocação no mercado, e à colocação no 
mercado de material de reprodução 
vegetal;

Suprimido

Or. de

Alteração 132
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

h) Regras relativas à produção, com vista 
à colocação no mercado, e à colocação no 
mercado de material de reprodução 
vegetal;

Suprimido

Or. en

Alteração 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

h) Regras relativas à produção, com vista 
à colocação no mercado, e à colocação no 
mercado de material de reprodução 
vegetal;

Suprimido
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Or. es

Justificação

Tal implica um alargamento do âmbito de aplicação do regulamento à fitossanidade, que não 
estava incluída no Regulamento n.º 882/2004. Este alargamento do âmbito de aplicação 
exigirá um importante esforço de adaptação da atividade de controlo em alguns aspetos do 
âmbito fitossanitário, cujo impacto terá de ser avaliado, tendo em conta as particularidades 
dos seus sistemas de controlo e análise.

Alteração 134
Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

h) Regras relativas à produção, com vista à 
colocação no mercado, e à colocação no 
mercado de material de reprodução 
vegetal;

h) Regras relativas à produção, com vista à 
colocação no mercado, e à colocação no 
mercado de material de reprodução 
vegetal, com exceção dos materiais 
florestais de reprodução abrangidos pela 
Diretiva 1999/105/CE relativa à 
comercialização de materiais florestais de 
reprodução;

Or. en

Justificação

O quadro jurídico existente em matéria de materiais florestais de reprodução é moderno e 
eficiente. A inclusão de materiais florestais de reprodução no presente regulamento teria 
como consequência uma legislação complexa e onerosa, menos flexível, menos eficiente, que 
agravaria os encargos administrativos dos proprietários florestais e das autoridades sem 
nenhuma contrapartida.

Alteração 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

h) Regras relativas à produção, com vista à 
colocação no mercado, e à colocação no 
mercado de material de reprodução 
vegetal;

h) Regras relativas à produção, com vista à 
colocação no mercado, e à colocação no 
mercado de material de reprodução 
vegetal, com exceção dos materiais 
florestais de reprodução abrangidos pela 
Diretiva 1999/105/CE;

Or. en

Justificação

A presente Diretiva 1999/105/CE do Conselho relativa à comercialização de materiais 
florestais de reprodução (MFR), que inclui o controlo dos MFR, é eficiente. A inclusão dos 
MFR no regulamento sobre os controlos oficiais resultaria num agravamento significativo 
dos encargos administrativos dos operadores e das autoridades. Acresce que o parecer 
adotado pelo Comité Permanente Florestal em 4.7.2012 prevê que os MFR devem ser 
excluídos dos regulamentos relativos aos controlos oficiais e ao material de reprodução 
vegetal.

Alteração 136
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

i) Regras que estabelecem requisitos de 
colocação no mercado e utilização de 
produtos fitofarmacêuticos e de utilização 
sustentável de pesticidas;

Suprimido

Or. de

Justificação

As regras devem ser estabelecidas no âmbito da legislação específica, uma vez que não 
coincidem com os objetivos das regras de controlo dos géneros alimentícios.
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Alteração 137
Astrid Lulling, Georges Bach

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

Texto da Comissão Alteração

(j) Regras que regem a produção 
biológica e a rotulagem dos produtos 
biológicos;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os controlos no domínio da agricultura biológica são de natureza muito diferente dos 
controlos relativos à segurança sanitária dos alimentos no sentido lato. Com efeito, para este 
setor, trata-se de controlar o cumprimento de especificações que incidem em regras de 
produção sem qualquer conotação de segurança sanitária. Sendo assim, não se justifica, em 
bom rigor, que a agricultura biológica seja integrada no regulamento de controlo horizontal.

Alteração 138
Astrid Lulling, Georges Bach

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

Texto da Comissão Alteração

k) Regras relativas à utilização e 
rotulagem das denominações de origem 
protegidas, das indicações geográficas 
protegidas e das especialidades 
tradicionais garantidas.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Os controlos no domínio das denominações de origem protegida são de natureza muito 
diferente dos controlos relativos à segurança sanitária dos alimentos no sentido lato. Com 
efeito, para este setor, trata-se de controlar o cumprimento de especificações que incidem em 
regras de produção sem qualquer conotação de segurança sanitária. Sendo assim, não se 
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justifica, em bom rigor, que as denominações de origem protegida sejam integradas no 
regulamento de controlo horizontal.

Alteração 139
Eric Andrieu

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

Texto da Comissão Alteração

k-A) as regras relativas à colocação no 
mercado e à utilização dos medicamentos 
veterinários.

Or. fr

Justificação

O setor de medicamentos de uso veterinário e os controlos a si aplicáveis têm uma ligação 
direta com a saúde animal e a segurança sanitária dos alimentos. Devem, portanto, estar 
abrangidos pelas mesmas regras, incluindo os controlos das autoridades competentes pelos 
serviços da Comissão.

Alteração 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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.

Or. es

Justificação

Na exposição de motivos e nos considerandos da proposta é óbvio que o controlo de 
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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 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A exportar para países terceiros. Suprimido

Or. es

Justificação

As exportações devem ficar claramente fora do âmbito da aplicação do presente 
regulamento, já que a exportação não afeta o mercado comum. Além disso, o conteúdo de 
alguns artigos pode pressupor uma superação dos limites de acordo com o princípio da 
subsidiariedade, pelo que a decisão deve ficar a cargo de cada Estado-Membro.

Alteração 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

a) Das regras estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007;

a) Das regras estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 relativas 
à gestão da própria organização comum 
de mercado, entre outras, as quotas de 
produção, contingentes e intervenções.
Não obstante este regulamento, será 
realizado um controlo oficial das 
denominações de origem protegidas e das 
indicações geográficas protegidas vínicas.

Or. es
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Justificação

No Regulamento (CE) n.º 1234/2007 estão regulamentados os controlos oficiais aplicáveis às 
Denominações de Origem Protegidas (DOP) e IGP vínicas. Não se entende por que motivo o 
tratamento entre as DOP e IGP de vinhos e de produtos agrícolas e géneros alimentícios 
[Regulamento (UE) n.º 1151/2012] e bebidas espirituosas [Regulamento (CE) n.º 110/2008] 
não é equiparável, nem uniforme, nem justificável tecnicamente, não sendo aceitável.

Alteração 143
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. «Controlo oficial», qualquer forma de 
controlo que as autoridades competentes 
efetuem para verificar o cumprimento:

1. «Controlo oficial», qualquer forma de 
controlo, incluindo a verificação dos 
requisitos relativos a animais e 
mercadorias provenientes de países 
terceiros que tenham de ser cumpridos em 
países terceiros, que as autoridades 
competentes efetuem para verificar o 
cumprimento:

Or. pl

Alteração 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O presente regulamento; Suprimido

Or. es

Justificação

Os artigos 5.º, 11,º e 137.º já estabelecem os mecanismos de controlo do cumprimento do 
regulamento, pelo que não é necessário incluir esta menção nas definições, e colocar à 
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mesma altura e nas mesmas condições o controlo dos operadores e das autoridades 
competentes. A alteração proposta é simples, uma vez que basta eliminar o ponto 2, alínea a), 
sem que tal perturbe de forma alguma o espírito do regulamento.

Alteração 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, a 
fim de assegurar a aplicação dessas regras;

b) As regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
com exceção das alíneas d) e g), a fim de 
assegurar a aplicação dessas regras;

Or. en

Alteração 146
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5 – alínea a)

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 
Estados-Membros responsáveis pela 
organização e realização dos controlos 
oficiais e de outras atividades oficiais, tais 
como a emissão de certificados ou 
atestados, a designação de laboratórios, a 
troca de informação no sentido da 
cooperação entre autoridades, assim como 
a decisão sobre medidas relativas à 
correção de infrações, em conformidade 
com o presente regulamento e com as 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2;

Or. de
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Justificação

É importante sublinhar que as autoridades competentes não só são responsáveis pela 
organização dos controlos oficiais, como também pela sua realização. Além disso, é 
necessário pelo menos um esclarecimento através de alguns exemplos do conceito de «outras 
atividades oficiais», a fim de tornar a disposição concreta.

Alteração 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)

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 execução 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;

Or. es

Justificação

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

Alteração 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – 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;

Or. es
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Justificação

Considera-se mais conveniente manter o termo adotado no Regulamento (CE) n.º 882/2004 
para o distinguir do conceito de autoridade pública adotado no artigo 3.º.

Alteração 149
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a independência de quem realiza os controlos oficiais relativamente aos 
operadores que são objeto desses controlos oficiais, a tarefa de realização dos controlos e 
demais atividades oficiais deve ser unicamente da competência das autoridades públicas.

Alteração 150
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 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 de «animais de companhia»;

Or. de
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Justificação

Uma vez que se aplicam outras regras de controlo aos animais de companhia, estes devem 
ser excluídos da definição.

Alteração 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 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], 
que entram no âmbito de aplicação de 
uma ou mais regras do artigo 1.º, n.º 2;

Or. es

Justificação

O âmbito de aplicação dos controlos do presente regulamento deve ser limitado aos 
vertebrados em matéria de bem-estar animal.

Alteração 152
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. «Alimento para animais 
geneticamente modificado», alimento 
para animais geneticamente modificado 
na aceção da definição estabelecida no 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, 
artigo 2.º, n.º 7.
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Or. pl

Alteração 153
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-B. «Organismo geneticamente 
modificado destinado à alimentação 
animal», organismo geneticamente 
modificado destinado à alimentação 
animal na aceção da definição 
estabelecida no Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, artigo 2.º, n.º 9.

Or. pl

Alteração 154
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-C. «Operador de uma empresa do setor 
dos alimentos para animais», operador de 
uma empresa do setor dos alimentos para 
animais na aceção da definição 
estabelecida no Regulamento (CE) 
n.º 183/2005, artigo 3.º, alínea b).

Or. pl

Alteração 155
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. «Pragas», as pragas como definidas 
no artigo 1.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna esta definição desnecessária no presente 
regulamento.

Alteração 156
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. «Pragas», as pragas como definidas 
no artigo 1.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido

Or. de

Alteração 157
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12
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Texto da Comissão Alteração

12. «Pragas», as pragas como definidas 
no artigo 1.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido

Or. en

Alteração 158

Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. «Pragas», as pragas como definidas 
no artigo 1.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido

Or. es

Justificação

Supressão proposta em consonância com a alteração ao artigo 1.º, n.º 2, alínea g).

Alteração 159
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Vegetais», os vegetais como definidos 
no artigo 2.º, ponto 1, do Regulamento 

Suprimido
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(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número do 
regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais];

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna esta definição desnecessária no presente 
regulamento.

Alteração 160
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Vegetais», os vegetais como definidos 
no artigo 2.º, ponto 1, do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número do 
regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais];

Suprimido

Or. de

Alteração 161
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. «Vegetais», os vegetais como definidos 
no artigo 2.º, ponto 1, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 

Suprimido
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do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais];

Or. en

Alteração 162
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. «Material de reprodução vegetal», o 
material de reprodução vegetal como 
definido no artigo 3.º, ponto 2, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número, 
data, título e, em nota de rodapé, a 
referência do JO do regulamento relativo 
à produção e à disponibilização no 
mercado de material de reprodução 
vegetal];

Suprimido

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna esta definição desnecessária no presente 
regulamento.

Alteração 163
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. «Material de reprodução vegetal», o 
material de reprodução vegetal como 
definido no artigo 3.º, ponto 2, do 

Suprimido
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Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número, 
data, título e, em nota de rodapé, a 
referência do JO do regulamento relativo 
à produção e à disponibilização no 
mercado de material de reprodução 
vegetal];

Or. de

Alteração 164
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. «Material de reprodução vegetal», o 
material de reprodução vegetal como 
definido no artigo 3.º, ponto 2, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número, 
data, título e, em nota de rodapé, a 
referência do JO do regulamento relativo 
à produção e à disponibilização no 
mercado de material de reprodução 
vegetal];

Suprimido

Or. en

Alteração 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. «Material de reprodução vegetal», o 
material de reprodução vegetal como 
definido no artigo 3.º, ponto 2, do 

Suprimido
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Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número, 
data, título e, em nota de rodapé, a 
referência do JO do regulamento relativo 
à produção e à disponibilização no 
mercado de material de reprodução 
vegetal];

Or. es

Justificação

Supressão proposta em consonância com a alteração ao artigo 1.º, n.º 2, alínea h).

Alteração 166
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. «Produtos fitofarmacêuticos», os 
produtos fitofarmacêuticos como referidos 
no artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009;

Suprimido

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna esta definição desnecessária no presente 
regulamento.

Alteração 167
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15
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Texto da Comissão Alteração

15. «Produtos fitofarmacêuticos», os 
produtos fitofarmacêuticos como referidos 
no artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009;

15. «Produtos fitofarmacêuticos», os 
produtos fitofarmacêuticos como referidos 
no artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009, independentemente da 
dimensão da embalagem;

Or. en

Alteração 168
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16. «Espécie alóctone», uma espécie, 
subespécie ou categoria taxonómica 
inferior introduzida fora da sua área de 
distribuição natural, passada ou presente, 
incluindo quaisquer partes, gâmetas, 
sementes, ovos ou propágulos dessa 
espécie, bem como quaisquer híbridos, 
variedades ou raças, que possam 
sobreviver e posteriormente reproduzir-se;

Suprimido

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna esta definição desnecessária no presente 
regulamento.

Alteração 169
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 16
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Texto da Comissão Alteração

16. «Espécie alóctone», uma espécie, 
subespécie ou categoria taxonómica 
inferior introduzida fora da sua área de 
distribuição natural, passada ou presente, 
incluindo quaisquer partes, gâmetas, 
sementes, ovos ou propágulos dessa 
espécie, bem como quaisquer híbridos, 
variedades ou raças, que possam 
sobreviver e posteriormente reproduzir-se;

Suprimido

Or. de

Alteração 170
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

16. «Espécie alóctone», uma espécie, 
subespécie ou categoria taxonómica 
inferior introduzida fora da sua área de 
distribuição natural, passada ou presente, 
incluindo quaisquer partes, gâmetas, 
sementes, ovos ou propágulos dessa 
espécie, bem como quaisquer híbridos, 
variedades ou raças, que possam 
sobreviver e posteriormente reproduzir-se;

Suprimido

Or. en

Alteração 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 16
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Texto da Comissão Alteração

16. «Espécie alóctone», uma espécie, 
subespécie ou categoria taxonómica 
inferior introduzida fora da sua área de 
distribuição natural, passada ou presente, 
incluindo quaisquer partes, gâmetas, 
sementes, ovos ou propágulos dessa 
espécie, bem como quaisquer híbridos, 
variedades ou raças, que possam 
sobreviver e posteriormente reproduzir-se;

Suprimido

Or. es

Justificação

Supressão proposta em consonância com o âmbito de aplicação definido no artigo 1.º.

Alteração 172
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19. «Produtos vegetais», os produtos 
vegetais como definidos no artigo 2.º, 
ponto 2, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna esta definição desnecessária no presente 
regulamento.
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Alteração 173
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19. «Produtos vegetais», os produtos 
vegetais como definidos no artigo 2.º, 
ponto 2, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido

Or. de

Alteração 174
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19. «Produtos vegetais», os produtos 
vegetais como definidos no artigo 2.º, 
ponto 2, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido

Or. en

Alteração 175
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 20
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Texto da Comissão Alteração

20. «Outros objetos», os outros objetos 
como definidos no artigo 2.º, ponto 4, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais];

Suprimido

Or. de

Alteração 176
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20

Texto da Comissão Alteração

20. «Outros objetos», os outros objetos 
como definidos no artigo 2.º, ponto 4, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais];

Suprimido

Or. en

Alteração 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 22 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Qualquer funcionário das autoridades 
competentes autorizado por essas 
autoridades a assinar certificados oficiais;

a) Qualquer pessoa singular ou coletiva 
reconhecida oficialmente pelas
autoridades competentes e autorizada por 
essas autoridades a emitir e assinar 
certificados oficiais;
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Or. es

Alteração 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – 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;

Or. es

Alteração 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 24 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Do presente regulamento; Suprimido

Or. es

Justificação

Os artigos 5.º, 11,º e 137.º já estabelecem os mecanismos de controlo do cumprimento do 
regulamento, pelo que não é necessário incluir esta menção nas definições, e colocar à 
mesma altura e nas mesmas condições o controlo dos operadores e das autoridades 
competentes.

Alteração 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 25
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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 selo, 
marca ou outra forma de atestação fora do 
âmbito sanitário emitido pelas autoridades 
competentes ou sob a sua supervisão, que 
forneça uma garantia relativa ao 
cumprimento de um ou mais requisitos 
estabelecidos nas regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2:

Or. es

Justificação

Considera-se necessário distinguir os atestados oficiais daqueles que são emitidos no âmbito 
sanitário, uma vez que, neste último caso, a autoridade competente é a única com 
legitimidade para garantir as condições da sua emissão.

Alteração 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

25-A. «Carimbo ou marcação oficial», a 
marca ou carimbo que a autoridade 
competente apõe nos animais ou produtos 
que indica que, no momento da sua 
colocação, foram efetuados controlos 
oficiais ao abrigo das regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2;

Or. es

Justificação

É preciso incluir esta definição, uma vez que a denominação «atestado» não clarifica se se 
trata de carimbo, marca sanitária, rótulo, documento, etc.
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Alteração 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

25-B. «Atestado sanitário», declaração 
sanitária realizada pela autoridade 
competente sobre o cumprimento dos 
requisitos em matéria de controlo oficial 
ao abrigo das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2;

Or. es

Justificação

Ao longo do texto parece que se utiliza «atestado oficial» com dois significados diferentes. A 
presente definição esclarece e distingue os diferentes termos.

Alteração 183
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 26

Texto da Comissão Alteração

26. «Operador», qualquer pessoa singular 
ou coletiva subordinada a uma ou mais 
obrigações previstas nas regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, exceto as autoridades 
competentes e os outros organismos 
encarregados dos controlos oficiais e de 
outras atividades oficiais;

26. «Operador», qualquer pessoa singular 
ou coletiva ou entidade sem personalidade 
jurídica própria subordinada a uma ou 
mais obrigações previstas nas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, exceto as 
autoridades competentes e os outros 
organismos encarregados dos controlos 
oficiais e de outras atividades oficiais;

Or. pl
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Alteração 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 27

Texto da Comissão Alteração

27. «Remessa», determinado número de 
animais ou quantidade de mercadorias do 
mesmo tipo, classe ou descrição, 
abrangidos pelo mesmo certificado oficial, 
atestado oficial ou qualquer outro 
documento, transportados pelo mesmo 
meio de transporte e que tenham a mesma 
origem; pode consistir em um ou mais 
lotes;

27. «Remessa», número de animais da 
mesma espécie ou quantidade de produto 
da mesma natureza abrangida por um
mesmo certificado ou documento 
veterinário ou outros documentos 
exigidos legalmente, transportados pelo 
mesmo meio de transporte e provenientes 
do mesmo país terceiro ou da mesma zona 
do país terceiro;

Or. es

Justificação

Esta é a definição atual da legislação setorial (Diretivas 97/78/CE e 91/496/CEE).

Alteração 185
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 186
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28 – alínea b)
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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;

Or. en

Alteração 187
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – 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 medidas 
cautelares utilizados para realizar tais 
atividades;

Or. en

Justificação

A certificação «agricultura biológica» tem por base uma abordagem processual. Importar 
realçar esta especificidade a fim de manter o atual sistema de controlo biológico.

Alteração 188
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28 – alínea c)
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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;

Or. en

Alteração 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 28 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A documentação de apoio às alíneas 
a), b) e c).

Or. es

Justificação

Uma parte muito importante das inspeções é o ato de verificar se a documentação está em 
conformidade com as regras existentes.

Alteração 190
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – 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;

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 191
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-A. «Acompanhamento», a realização 
de uma sequência planeada de 
observações ou medições, com vista a 
obter uma imagem de conjunto da 
situação no que respeita ao cumprimento 
da legislação no domínio dos alimentos 
para animais ou dos géneros alimentícios, 
e das regras no domínio da saúde e do 
bem-estar dos animais, na aceção da 
definição estabelecida no Regulamento 
(CE) n.º 882/2004, artigo 2.º, ponto 8.

Or. pl

Alteração 192
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

30-B. «Rastreabilidade», a capacidade de 
detetar a origem e de seguir o rasto de um 
género alimentício, de um alimento para 
animais, de um animal produtor de 
géneros alimentícios ou de uma 
substância, destinados a ser incorporados 
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em géneros alimentícios ou em alimentos 
para animais, ou com probabilidades de o 
ser, ao longo de todas as fases da 
produção, transformação e distribuição, 
na aceção da definição estabelecida no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
artigo 3.º, ponto 15;

Or. pl

Alteração 193
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 33

Texto da Comissão Alteração

33. «Perigo», qualquer agente ou condição 
que possa ter efeitos adversos para a saúde 
humana, a saúde animal, a fitossanidade, o 
bem-estar animal ou o ambiente;

33. «Perigo», qualquer agente ou condição 
que possa ter efeitos adversos para a saúde 
humana ou animal, o bem-estar animal ou 
o ambiente;

Or. en

Alteração 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 33

Texto da Comissão Alteração

33. «Perigo», qualquer agente ou condição 
que possa ter efeitos adversos para a saúde 
humana, a saúde animal, a fitossanidade, o 
bem-estar animal ou o ambiente;

33. «Perigo», qualquer agente ou condição 
que possa ter efeitos adversos para a saúde 
humana ou animal, o bem-estar animal ou 
o ambiente;

Or. es
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Justificação

Em consonância com a proposta de alteração ao artigo 1.º, n.º 2, alínea g), do projeto de 
regulamento.

Alteração 195
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 36

Texto da Comissão Alteração

36. «Ponto de saída», um posto de controlo 
fronteiriço ou qualquer outro local 
designado por um Estado-Membro através 
do qual os animais abrangidos pelo âmbito 
de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1/2005 abandonam o território 
aduaneiro da União;

36. «Ponto de saída», um posto de controlo 
fronteiriço ou qualquer outro local 
designado por um Estado-Membro através 
do qual os animais abrangidos pelo âmbito 
de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1/2005, assim como remessas de 
produtos de origem animal abandonam o 
território aduaneiro da União no âmbito de 
um regime de trânsito;

Or. pl

Alteração 196
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. «Organismo delegado», um terceiro no 
qual as autoridades competentes tenham 
delegado tarefas específicas de controlo 
oficial;

38. «Organismo delegado», um terceiro 
independente no qual as autoridades 
competentes tenham delegado tarefas 
específicas de controlo oficial;

Or. en

Justificação

A fim de evitar conflitos de interesses, a realização das tarefas de controlo deve ser delegada 
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unicamente em terceiros plenamente independentes dos operadores que são objeto dos 
controlos oficiais.

Alteração 197
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. «Organismo delegado», um terceiro no 
qual as autoridades competentes tenham 
delegado tarefas específicas de controlo 
oficial;

38. «Organismo delegado», um terceiro 
independente no qual as autoridades
competentes tenham delegado tarefas 
específicas de controlo oficial;

Or. en

Alteração 198
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 39

Texto da Comissão Alteração

39. «Autoridade de controlo dos produtos 
biológicos», uma organização 
administrativa pública de um 
Estado-Membro à qual as autoridades 
competentes tenham atribuído, total ou 
parcialmente, as suas competências 
relacionadas com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007, incluindo, 
se adequado, a autoridade correspondente 
de um país terceiro ou que opere num país 
terceiro;

39. «Autoridade de controlo dos produtos 
biológicos», uma organização 
administrativa pública de um 
Estado-Membro à qual as autoridades 
competentes tenham atribuído, total ou 
parcialmente, as suas competências em 
matéria de fiscalização e controlo da 
produção biológica e respetivos produtos, 
relacionadas com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007, incluindo, 
se adequado, a autoridade correspondente 
de um país terceiro ou que opere num país 
terceiro;

Or. bg
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Alteração 199
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 41

Texto da Comissão Alteração

41. «Rastreio», uma forma de controlo 
oficial que consiste em levar a cabo uma
sequência planeada de observações ou 
medições com vista a obter uma imagem 
de conjunto da situação no que respeita ao 
cumprimento do presente regulamento e 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 41

Texto da Comissão Alteração

41. «Rastreio», uma forma de controlo 
oficial que consiste em levar a cabo uma 
sequência planeada de observações ou 
medições com vista a obter uma imagem 
de conjunto da situação no que respeita ao 
cumprimento do presente regulamento e 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2;

41. «Prospeção», uma forma de controlo 
oficial que consiste em levar a cabo uma 
sequência planeada de observações ou 
medições com vista a obter uma imagem 
de conjunto da situação no que respeita ao 
cumprimento do presente regulamento e 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2;

Or. es

Justificação

Estas definições transcrevem quase na sua totalidade as definições do Regulamento (CE) 
n.º 882/2004 sobre controlo e vigilância respetivamente na atual proposta, pelo que se deve 
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substituir por «prospeção» e «vigilância» em consonância com outras unidades da União 
(EFSA; Eurostat).

Alteração 201
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 42

Texto da Comissão Alteração

42. «Rastreio seletivo», uma forma de 
controlo oficial que envolve a observação 
de um ou mais operadores ou das suas 
atividades;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 42

Texto da Comissão Alteração

42. «Rastreio seletivo», uma forma de 
controlo oficial que envolve a observação 
de um ou mais operadores ou das suas 
atividades;

42. «Vigilância», uma forma de controlo 
oficial que envolve a observação de um ou 
mais operadores ou das suas atividades;

Or. es

Justificação

Estas definições transcrevem quase na sua totalidade as definições do Regulamento (CE) 
n.º 882/2004 sobre controlo e vigilância respetivamente na atual proposta, pelo que se deve 
substituir por «prospeção» e «vigilância» em consonância com outras unidades da União 
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(EFSA; Eurostat).

Alteração 203
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 44

Texto da Comissão Alteração

44. «Equivalência» ou «equivalentes»: Suprimido

a) A capacidade de sistemas ou medidas 
diferentes alcançarem os mesmos 
objetivos;

b) Sistemas ou medidas diferentes capazes 
de alcançarem os mesmos objetivos;

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; os 
Considerandos devem ser adaptados em 
conformidade.)

Or. en

Justificação

São muitos os que consideram que existe o risco de os produtos provenientes de países 
terceiros serem declarados «equivalentes» sem observarem efetivamente a legislação da UE. 
A introdução destes termos no presente regulamento propicia possibilidades ilimitadas de 
utilização indevida (por exemplo, em relação ao tratamento das carcaças, à utilização de 
hormonas na produção de carne, etc.).

Alteração 204
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 44

Texto da Comissão Alteração

44. «Equivalência» ou «equivalentes»: 44. «Equivalência» ou «equivalentes», 
sistemas que, em larga medida, são 
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idênticos e alcançam os mesmos objetivos;

Or. en

Alteração 205
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 44 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

a) A capacidade de sistemas ou medidas 
diferentes alcançarem os mesmos 
objetivos;

Suprimido

Or. en

Alteração 206
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 44 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sistemas ou medidas diferentes capazes 
de alcançarem os mesmos objetivos;

Suprimido

Or. en

Alteração 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 46

Texto da Comissão Alteração

46. «Controlo documental», o exame dos 
certificados oficiais, atestados oficiais e 
outros documentos, incluindo os de caráter 

46. «Controlo documental», o exame dos 
certificados oficiais e outros documentos, 
incluindo os de caráter comercial, que 
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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;

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;

Or. es

Justificação

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

Alteração 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – 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;

Or. es

Justificação

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

Alteração 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 48

Texto da Comissão Alteração

48. «Controlo físico», um controlo dos 
animais ou mercadorias e, conforme 
adequado, controlos da embalagem, do 
meio de transporte, da rotulagem e da 
temperatura, a colheita de amostras para 
análise, teste ou diagnóstico e qualquer 
outro controlo necessário para verificar o 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2;

48. «Controlo físico», um controlo dos 
animais ou mercadorias que pode incluir
controlos dos recipientes ou das 
embalagens, do meio de transporte, da 
rotulagem e da temperatura, bem como 
uma colheita de amostras para análise, 
teste ou diagnóstico, e qualquer outro 
controlo necessário para verificar o 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2;

Or. es

Justificação

Propõe-se uma definição mais completa e coerente.

Alteração 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 49

Texto da Comissão Alteração

49. «Transbordo», a deslocação de 
mercadorias sujeitas aos controlos oficiais 
previstos no artigo 45.º, n.º 1, que chegam 
de um país terceiro por via marítima ou 
aérea e são transportadas, sob fiscalização 
aduaneira, de um navio ou avião para outro 
navio ou avião no mesmo porto ou 
aeroporto a fim de prosseguirem a viagem;

49. «Transbordo», a deslocação de 
mercadorias que chegam de um país 
terceiro por via marítima ou aérea e são 
transportadas, sob fiscalização aduaneira, 
de um navio ou avião para outro navio ou 
avião no mesmo porto ou aeroporto a fim 
de prosseguirem a viagem;

Or. es



AM\1013302PT.doc 105/128 PE526.075v01-00

PT

Justificação

Não se considera conveniente realizar controlos de remessas que se encontram em trânsito 
para um país terceiro.

Alteração 211
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 49

Texto da Comissão Alteração

49. «Transbordo», a deslocação de 
mercadorias sujeitas aos controlos oficiais 
previstos no artigo 45.º, n.º 1, que chegam 
de um país terceiro por via marítima ou
aérea e são transportadas, sob fiscalização 
aduaneira, de um navio ou avião para outro 
navio ou avião no mesmo porto ou 
aeroporto a fim de prosseguirem a viagem;

49. «Transbordo», a deslocação de 
mercadorias ou animais sujeitos aos 
controlos oficiais previstos no artigo 45.º, 
n.º 1, que chegam de um país terceiro por 
via marítima ou aérea e são transportadas, 
sob fiscalização aduaneira, de um navio ou 
avião para outro navio ou avião no mesmo 
porto ou aeroporto a fim de prosseguirem a 
viagem;

Or. pl

Alteração 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

49-A. «Introdução», a entrada de 
mercadorias no território aduaneiro da 
União, exceto as mercadorias 
transportadas em meios de transporte que 
se limitam a atravessar as águas 
territoriais ou o espaço aéreo do território 
aduaneiro sem fazer escala no mesmo, 
que se destinam a ser importadas na 
União ou num país terceiro, em regime de 
trânsito ou após o seu armazenamento na 
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União;

Or. es

Justificação

Propõe-se incluir a presente definição, uma vez que esta se encontra no Regulamento (CE) 
n.º 882/2004, para abranger as remessas que são introduzidas na UE em trânsito ou que são 
armazenadas pendentes de despacho aduaneiro e que podem não ser importadas finalmente 
na UE.

Alteração 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 53

Texto da Comissão Alteração

53. «Retenção oficial», o procedimento 
através do qual as autoridades competentes 
asseguram que os animais e as
mercadorias sujeitos a controlos oficiais 
não são deslocados nem adulterados na 
pendência de uma decisão sobre o seu 
destino; inclui a armazenagem pelos 
operadores sob o controlo das autoridades 
competentes;

53. «Retenção oficial», o procedimento 
através do qual as autoridades competentes 
proíbem ou limitam o movimento ou a 
deslocação e, se necessário, a colocação 
no mercado de animais, produtos ou
mercadorias sujeitos a controlos oficiais no 
quadro do presente regulamento com vista 
a evitar que sejam deslocados, adulterados 
ou colocados no mercado na pendência de 
uma decisão sobre o seu destino; inclui a 
armazenagem pelos operadores sob o 
controlo das autoridades competentes ou 
pelas próprias autoridades;

Or. es

Justificação

Considera-se esta redação mais adequada por ser mais clara.

Alteração 214
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 53

Texto da Comissão Alteração

53. «Retenção oficial», o procedimento 
através do qual as autoridades competentes 
asseguram que os animais e as mercadorias 
sujeitos a controlos oficiais não são 
deslocados nem adulterados na pendência 
de uma decisão sobre o seu destino; inclui 
a armazenagem pelos operadores sob o 
controlo das autoridades competentes;

53. «Retenção oficial», o procedimento 
através do qual as autoridades competentes 
asseguram que os animais e as mercadorias 
sujeitos a controlos oficiais não são 
deslocados nem adulterados na pendência 
de uma decisão sobre o seu destino; inclui 
a armazenagem pelos operadores de 
acordo com as instruções e sob o controlo 
das autoridades competentes;

Or. de

Alteração 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – 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.º 2, ao 
longo de um determinado período;

56. «Plano de controlo», uma descrição 
feita pelas autoridades competentes com 
informações sobre a estrutura e 
organização do sistema de controlos 
oficiais;

Or. es

Justificação

Mantém-se a definição do Regulamento (CE) n.º 882/2004 por se considerar mais clara.

Alteração 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – 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.

Or. es

Justificação

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

Alteração 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem, para cada 
um dos domínios regidos pelas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, designar a
autoridade ou autoridades competentes às 
quais conferem a responsabilidade pela 
realização dos controlos oficiais e de 
outras atividades oficiais.

1. Os Estados-Membros devem, para cada 
um dos domínios regidos pelas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, contar com 
uma autoridade ou autoridades 
competentes responsáveis por planificar, 
organizar e, se for o caso, realizar os
controlos oficiais.

Or. es

Justificação

O conceito «conferir a responsabilidade» não está claro, porque um Estado-Membro não tem 
entidade, é preciso que uma autoridade competente do Estado-Membro determine tal 
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questão.

Alteração 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando, para um mesmo domínio, um 
Estado-Membro conferir a 
responsabilidade pela realização de 
controlos oficiais ou outras atividades 
oficiais a mais de uma autoridade 
competente, a nível nacional, regional ou 
local, ou quando as autoridades 
competentes designadas em conformidade 
com o n.º 1 forem autorizadas, nos termos 
dessa designação, a transferir para outras 
autoridades públicas responsabilidades 
específicas relacionadas com os controlos 
oficiais ou outras atividades oficiais, o 
Estado-Membro deve:

2. Quando, para um mesmo domínio, um 
Estado-Membro dispuser de mais de uma 
autoridade competente, a nível nacional, 
regional ou local, ou quando as autoridades 
competentes designadas em conformidade 
com o n.º 1 forem autorizadas a transferir 
para outras autoridades públicas 
responsabilidades específicas relacionadas 
com os controlos oficiais, é necessário 
garantir que:

Or. es

Justificação

Um Estado-Membro não pode delegar nada, porque nada tem atribuído. Por conseguinte, a 
responsabilidade deve recair nas autoridades competentes de um Estado-Membro, não nos 
próprios Estados-Membros.

Alteração 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estabelecer procedimentos que 
assegurem uma coordenação eficiente e 

a) São estabelecidos procedimentos que 
assegurem uma coordenação eficiente e 



PE526.075v01-00 110/128 AM\1013302PT.doc

PT

eficaz entre todas as autoridades 
envolvidas e a coerência e eficácia dos 
controlos oficiais ou outras atividades 
oficiais em todo o território;

eficaz entre todas as autoridades 
envolvidas e a coerência e eficácia dos 
controlos oficiais ou outras atividades 
oficiais em todo o seu território;

Or. es

Alteração 220
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estabelecer procedimentos que 
assegurem uma coordenação eficiente e 
eficaz entre todas as autoridades 
envolvidas e a coerência e eficácia dos 
controlos oficiais ou outras atividades 
oficiais em todo o território;

a) Estabelecer procedimentos que 
assegurem uma coordenação eficiente e 
eficaz entre todas as autoridades 
envolvidas e a coerência e eficácia dos 
controlos oficiais ou outras atividades 
oficiais em todo o território, a fim de evitar 
também que, ao longo do ano, as 
empresas sejam sujeitas ao mesmo tipo de 
controlo por parte de diferentes 
autoridades competentes;

Or. it

Alteração 221
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Designar uma autoridade única 
responsável por coordenar a cooperação e 
os contactos com a Comissão e os outros 
Estados-Membros no que diz respeito aos 
controlos oficiais e outras atividades 
oficiais realizados nesse domínio.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Em alguns casos, o requisito de uma autoridade única não constitui a solução mais prática e 
resultará na destruição dos processos e sistemas de trabalho. Em alguns países, poderá ser 
necessário que duas autoridades partilhem a responsabilidade pelo setor biológico. Os 
Estados-Membros devem continuar a poder repartir a tarefa de ponto de contacto entre as 
autoridades que, para isso, deve estar claramente definida.

Alteração 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Designar uma autoridade única 
responsável por coordenar a cooperação e 
os contactos com a Comissão e os outros 
Estados-Membros no que diz respeito aos 
controlos oficiais e outras atividades 
oficiais realizados nesse domínio.

b) É designada uma ou várias autoridades 
responsáveis por coordenar a cooperação e 
os contactos com a Comissão e os outros 
Estados-Membros no que diz respeito aos 
controlos oficiais e outras atividades 
oficiais realizados nesse domínio.

Or. es

Justificação

Uma coordenação eficaz não está necessariamente ligada ao requisito sobre uma única 
autoridade responsável.

Alteração 223
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Designar uma autoridade única 
responsável por coordenar a cooperação e 
os contactos com a Comissão e os outros 
Estados-Membros no que diz respeito aos 
controlos oficiais e outras atividades 

b) Designar uma autoridade única 
responsável por coordenar a cooperação e 
os contactos com a Comissão e os outros 
Estados-Membros no que diz respeito aos 
controlos oficiais e outras atividades 



PE526.075v01-00 112/128 AM\1013302PT.doc

PT

oficiais realizados nesse domínio. oficiais realizados em cada setor definido 
pelo Estado-Membro, por forma a 
abranger o conjunto de domínios 
enunciados artigo 1.º, n.º 2.

Or. fr

Justificação

Os domínios definidos no artigo 1.º, n.º 2, são demasiado extensos (como é o caso do domínio 
previsto no n.º 2, alínea a), que abrange quer a segurança quer a lealdade dos géneros 
alimentícios). As autoridades francesas desejam poder configurar, por sua iniciativa, os 
setores que devem ser designados por uma única autoridade.

Alteração 224
Giancarlo Scottà

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; o referido registo deverá incluir 
os controlos de condicionalidade previstos 
no título VI do Regulamento (UE) n.º 
XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo 
ao financiamento, à gestão e ao 
acompanhamento da Política Agrícola 
Comum].

Or. it

Alteração 225
Marusya Lyubcheva

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

3. As autoridades competentes 
responsáveis pela verificação do 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea j), podem confiar tarefas 
de controlo oficial específicas a uma ou 
mais autoridades de controlo de produtos 
biológicos. Nesse caso, devem atribuir um 
número de código a cada uma dessas 
autoridades.

3. As autoridades competentes 
responsáveis pela verificação do 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea j), podem confiar tarefas 
de controlo oficial específicas a uma ou 
mais autoridades de controlo de produtos 
biológicos e da produção biológica. Nesse 
caso, devem atribuir um número de código 
a cada uma dessas autoridades.

Or. bg

Alteração 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Autoridades únicas designadas em 
conformidade com o n.º 2, alínea b);

b) Autoridades designadas em 
conformidade com o n.º 2, alínea b);

Or. es

Justificação

Em consonância com o n.º 1.

Alteração 227
Horst Schnellhardt

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 

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 
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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.

a aplicação, de regras não referidas no 
artigo 1.º, n.º 2.

Or. de

Justificação

A separação das normas setoriais relativas à fitossanidade, ao material de reprodução 
vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos torna esta norma desnecessária no presente 
regulamento.

Alteração 228
Ewald Stadler

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, de regras não referidas no 
artigo 1.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem conferir às 5. Os Estados-Membros podem conferir às 
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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.

autoridades competentes referidas no n.º 1 
a responsabilidade de realizar controlos 
para a verificação do cumprimento ou para 
a aplicação das regras.

Or. es

Justificação

Em consonância com o âmbito de aplicação proposto.

Alteração 230
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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, de regras não referidas no 
artigo 1.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 231
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 6
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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

Or. en

Alteração 232
Anna Rosbach

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

Or. en

Alteração 233
Julie Girling

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 

Suprimido
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adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 141.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Não é necessária legislação quando se visa assegurar a comunicação básica entre 
Estados-Membros e a Comissão ou o público.

Alteração 234
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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.

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. Em qualquer dos casos,
os meios pelos quais as informações 
referidas no n.º 4 devem ser 
disponibilizadas ao público devem incluir 
a publicação na Internet.

Or. en

Alteração 235
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

b) Ter em vigor disposições destinadas a 
garantir a imparcialidade, qualidade e 

b) Ter em vigor disposições destinadas a 
garantir a imparcialidade, a qualidade e o 
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coerência dos controlos oficiais e outras 
atividades oficiais a todos os níveis;

cumprimento dos objetivos coerentes dos 
controlos oficiais e outras atividades 
oficiais a todos os níveis;

Or. de

Justificação

Não é possível conseguir uma coerência dos controlos devido à divergência das condições 
prévias, tanto nos setores em causa, como nos sistemas de controlo nacionais. Pelo contrário, 
é necessário garantir que os controlos atingem da mesma forma os objetivos acordados.

Alteração 236
Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

b) Ter em vigor disposições destinadas a 
garantir a imparcialidade, qualidade e 
coerência dos controlos oficiais e outras 
atividades oficiais a todos os níveis;

b) Ter em vigor disposições destinadas a 
garantir a independência, qualidade e 
coerência dos controlos oficiais e outras 
atividades oficiais a todos os níveis;

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a ausência de conflitos de interesses, as autoridades competentes ou os 
organismos delegados que realizam os controlos oficiais devem ser plenamente 
independentes dos operadores que são objeto dos controlos oficiais.

Alteração 237
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Ter em vigor disposições destinadas a 
garantir a imparcialidade, qualidade e 
coerência dos controlos oficiais e outras 
atividades oficiais a todos os níveis;

b) Ter em vigor disposições destinadas a 
garantir a independência, imparcialidade, 
qualidade e coerência dos controlos oficiais 
e outras atividades oficiais a todos os 
níveis;

Or. en

Alteração 238
Glenis Willmott

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 é 
independente e não se encontra em 
situação de conflito de interesses;

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a ausência de conflitos de interesses, o pessoal que realiza controlos 
oficiais e outras atividades oficiais deve ser plenamente independente dos operadores que são 
objeto dos controlos oficiais.

Alteração 239
Data de entrega
em nome do Grupo dos Verdes/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

garantir que o pessoal que realiza controlos 
oficiais e outras atividades oficiais não se 
encontra em situação de conflito de 
interesses, e que não tem nenhum tipo de 
ligação ou dependência relativamente ao 
operador objeto do controlo;

Or. en

Alteração 240
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

e) Dispor de, ou ter acesso a, pessoal 
devidamente qualificado e com experiência 
adequada em número suficiente, para que 
os controlos oficiais e outras atividades 
oficiais possam ser realizadas com 
eficiência e eficácia;

e) Dispor de pessoal devidamente 
qualificado e com experiência adequada
para cumprir as obrigações de controlo 
resultantes do artigo 1.º, n.os 1 e 2, para 
que os controlos oficiais e outras atividades 
oficiais possam ser plenamente realizados
com eficiência e eficácia;

Or. de

Justificação

A classificação «em número suficiente» não é suficientemente concreta neste caso. O que é 
importante é que as autoridades de controlo disponham de pessoal para poderem realizar 
sem restrições todos os controlos previstos e necessários. No que diz respeito ao «ter acesso 
a pessoal», existe a preocupação de que esta formulação possa permitir o recurso a 
inspetores privados. Tal põe em causa a independência dos controlos oficiais.

Alteração 241
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Dispor de, ou ter acesso a, pessoal 
devidamente qualificado e com experiência 
adequada em número suficiente, para que 
os controlos oficiais e outras atividades 
oficiais possam ser realizadas com 
eficiência e eficácia;

e) Dispor de, ou ter acesso a, pessoal 
independente, devidamente qualificado e 
com experiência adequada em número 
suficiente, para que os controlos oficiais e 
outras atividades oficiais possam ser 
realizadas com eficiência e eficácia;

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a ausência de conflitos de interesses, o pessoal que realiza controlos 
oficiais ou outras atividades oficiais deve ser plenamente independente dos operadores que 
são objeto dos controlos oficiais.

Alteração 242
Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Ser constituído por funcionários ao 
serviço da autoridade competente ou de 
um organismo público independente no 
qual a autoridade competente delegou a 
realização de controlos oficiais ou de 
outras atividades oficiais;

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a ausência de conflitos de interesses, o pessoal que realiza controlos 
oficiais ou outras atividades oficiais deve ser plenamente independente dos operadores que 
são objeto dos controlos oficiais.

Alteração 243
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Ao manusear as remessas de 
alimentos para animais em trânsito, 
executar os controlos oficiais com o 
devido cuidado e atenção, a fim de evitar 
a ocorrência de danos ou deterioração da 
qualidade do produto alimentar;

Or. en

Alteração 244
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
conceber e pôr em prática programas de 
formação a fim de garantir que o pessoal 
encarregado dos controlos oficiais e de 
outras atividades oficiais recebe a 
formação referida nas alíneas a), b) e c).

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Alteração 245
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

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 

Suprimido
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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.

Or. de

Justificação

É possível que as disposições relativas aos requisitos de qualificação ou formação interfiram 
em regulamentos relativos à formação, etc., violando, assim, o princípio da subsidiariedade. 
O anexo II do presente regulamento já enumera os temas que têm de ser abordados na 
formação do pessoal.

Alteração 246
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

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

Or. en
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Alteração 247
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

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

Or. en

Justificação

Ainda que seja um requisito que o pessoal disponha dos conhecimentos, qualificações e 
aptidões necessários, nos termos do artigo 4.º, n.os 1 e 2, cabe aos Estados-Membros e às 
autoridades competentes de cada um garantir o cumprimento do mesmo, pelo que este ponto 
é desnecessário.

Alteração 248
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

Os requisitos específicos de qualificação e formação do pessoal que realiza os controlos 
oficiais devem ser da responsabilidade e competência dos Estados-Membros.

Alteração 249
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

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.

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, 
tendo em conta que tais atos delegados 
devem ser coerentes com as 
especificidades de cada Estado-Membro.

Or. en
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Alteração 250
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que nos serviços de uma 
autoridade competente os controlos oficiais 
ou outras atividades oficiais sejam 
atribuídos a mais de uma unidade, deve 
garantir-se uma coordenação e cooperação 
eficientes e eficazes entre essas diferentes 
unidades.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Alteração 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
facultar à Comissão, mediante pedido, os 
resultados das auditorias referidas no n.º 1.

2. As autoridades competentes devem 
facultar à Comissão, mediante pedido
justificado, os resultados das auditorias 
referidas no n.º 1.

Or. es

Justificação

É necessário que a Comissão justifique o pedido desta informação, por forma a evitar os 
pedidos de informação aos Estados-Membros sem motivo justificado.

Alteração 252
Christel Schaldemose
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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

Or. en

Alteração 253
Horst Schnellhardt

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. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 141.º, n.º 2;

3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, estabelecer orientações para a 
realização das auditorias a que se refere o 
n.º 1. Os referidos atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 141.º, n.º 2;

Or. de

Justificação

Muitos Estados-Membros já possuem sistemas de auditorias eficazes. Não são necessárias 
disposições pormenorizadas que impliquem, eventualmente, elevados custos ou encargos com 
o pessoal. Se for necessário, os Estados-Membros poderão ser apoiados, por exemplo, sob a 
forma de orientações.

Alteração 254
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título
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Texto da Comissão Alteração

Decisões das autoridades competentes 
relativas a pessoas singulares e coletivas

Decisões das autoridades competentes 
relativas a operadores

Or. pl

Alteração 255
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As pessoas singulares ou coletivas que 
sejam objeto de decisões tomadas pelas 
autoridades competentes em conformidade 
com o artigo 53.º, o artigo 64.º, n.os 3 e 5, o 
artigo 65.º, o artigo 134.º, n.º 2, e o artigo 
135.º, n.os 1 e 2, têm direito de recurso 
contra essas decisões em conformidade 
com o direito nacional.

Os operadores que sejam objeto de 
decisões tomadas pelas autoridades 
competentes em conformidade com o
artigo 53.º, o artigo 64.º, n.os 3 e 5, o artigo 
65.º, o artigo 134.º, n.º 2, e o artigo 135.º, 
n.os 1 e 2, têm direito de recurso contra 
essas decisões em conformidade com o 
direito nacional.

Or. pl


