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Alteração 256

Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações de confidencialidade do 
pessoal das autoridades competentes

Divulgação das informações pelas
autoridades competentes

Or. de

Alteração 257
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações de confidencialidade do 
pessoal das autoridades competentes

Obrigações de confidencialidade do 
pessoal ao serviço das autoridades 
competentes

Or. es

Justificação

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

Alteração 258
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
impor aos membros do seu pessoal a não 
divulgação das informações obtidas 
durante a realização dos controlos oficiais 
e outras atividades oficiais que, pela sua 
natureza, estejam abrangidas pelo sigilo 
profissional, sob reserva do disposto no 
n.º 2.

1. As autoridades competentes devem 
impor aos membros do seu pessoal a não 
divulgação das informações obtidas 
durante a realização dos controlos oficiais 
e outras atividades oficiais que, pela sua 
natureza, estejam abrangidas pelo sigilo 
profissional, sob reserva do disposto no 
n.º 2, com exceção da obrigação de 
apresentar relatórios internos.

As informações abrangidas pelo sigilo 
profissional incluem, nomeadamente:

– a confidencialidade de processos de 
investigação preliminar ou de processos 
judiciais em curso;

– dados pessoais;

– os documentos abrangidos por uma 
exceção nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 30 de maio de 2001, 
relativo ao acesso do público aos 
documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão;

– as informações protegidas pela 
legislação nacional e comunitária 
relativa, nomeadamente: ao sigilo 
profissional, à confidencialidade das 
deliberações, às relações internacionais e 
à defesa nacional.

Or. de

Justificação

A divulgação de informações no interior da autoridade competente, necessária no âmbito da 
obrigação oficial de apresentar relatórios a instâncias superiores, deve ser excluída desta 
disposição, para não dificultar o funcionamento adequado das autoridades competentes. Fica 
igualmente esclarecido quais são as informações que podem ser especialmente abrangidas 
pelo sigilo profissional.
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Alteração 259
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Salvo se a sua divulgação for exigida
por razões de superior interesse público, 
as informações abrangidas pelo sigilo 
profissional referidas no n.º 1 incluem 
informações cuja divulgação prejudique:

2. Quando existir uma suspeita razoável 
de risco para a saúde humana ou animal 
ou de outras infrações graves ou repetidas 
ao presente regulamento, as autoridades 
competentes devem tomar medidas 
adequadas e proporcionadas para 
esclarecer o público no que diz respeito ao 
tipo de risco ou de infração, sem prejuízo 
das regras nacionais ou da União 
relativas ao acesso a documentos.

Ao referir os operadores afetados pelas 
designações de produtos ou os nomes dos 
mesmos na informação prestada ao 
público, é necessário ter em conta o tipo, 
a gravidade e a extensão do risco ou da 
infração, assim como as medidas a tomar 
para eliminar o risco ou a infração.

A autoridade só pode informar o público 
se não puderem ser tomadas outras 
medidas igualmente eficazes – em 
especial, uma informação pelo próprio 
causador do risco ou autor da infração, a 
fim de salvaguardar interesses legítimos 
dos consumidores – ou se estas não 
puderem ser tomadas atempadamente.

Quando a suspeita for refutada ou a 
infração eliminada, as autoridades 
competentes devem apagar a informação 
destinada ao público.

Or. de

Justificação

O conceito «razões de superior interesse público» não é suficientemente claro. Em certos 
casos, é necessário informar o público; no entanto, esta informação deve obedecer ao 
princípio da proporcionalidade.
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Alteração 260
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Salvo se a sua divulgação for exigida
por razões de superior interesse público, as 
informações abrangidas pelo sigilo 
profissional referidas no n.º 1 incluem 
informações cuja divulgação prejudique:

2. Se a sua divulgação não puder ser 
justificada por razões de superior interesse 
público, as informações abrangidas pelo 
sigilo profissional referidas no n.º 1 
incluem informações cuja divulgação 
prejudique:

Or. pl

Alteração 261
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O objetivo das inspeções, investigações 
ou auditorias;

Suprimido

Or. de

Justificação

Contemplado na nova redação do artigo 7.º, n.º 2.

Alteração 262
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) A proteção dos interesses comerciais de 
uma pessoa singular ou coletiva;

Suprimido

Or. de

Justificação

Contemplado na nova redação do artigo 7.º, n.º 2.

Alteração 263
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A proteção dos interesses comerciais de 
uma pessoa singular ou coletiva;

b) A proteção dos interesses comerciais de 
um operador;

Or. pl

Alteração 264
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A proteção de processos judiciais e 
pareceres jurídicos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Contemplado na alteração relativa ao artigo 7.º, n.º 3.
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Alteração 265
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) É dada ao operador a possibilidade de 
apresentar observações sobre as 
informações que a autoridade competente 
pretende publicar ou facultar ao público 
de outra forma, antes da publicação ou 
divulgação dessas informações;

b) As informações publicadas ou 
facultadas ao público de outra forma têm 
em conta as observações apresentadas 
pelo operador em causa, ou são 
publicadas ou divulgadas juntamente com 
essas observações.

Or. en

Alteração 266
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O disposto nos n.os 1 e 2 não obsta a 
que as autoridades competentes 
publiquem, ou facultem ao público de 
outra forma, informações sobre os 

Suprimido
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resultados dos controlos oficiais 
respeitantes a operadores individuais, 
desde que estejam reunidas as seguintes 
condições:

a) É dada ao operador a possibilidade de 
apresentar observações sobre as 
informações que a autoridade competente 
pretende publicar ou facultar ao público 
de outra forma, antes da publicação ou 
divulgação dessas informações;

b) As informações publicadas ou 
facultadas ao público de outra forma têm 
em conta as observações apresentadas 
pelo operador em causa, ou são 
publicadas ou divulgadas juntamente com 
essas observações.

Or. de

Justificação

O presente artigo contradiz totalmente o artigo 7.º, n.os 1 e 2. 

Alteração 267
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 268
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. As autoridades competentes devem
publicar, ou facultar ao público de outra 
forma, informações sobre os resultados dos 
controlos oficiais respeitantes a operadores 
individuais, desde que estejam reunidas as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 269
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. O disposto nos n.os 1 e 2, assim como o 
facto de serem tidos em conta os eventuais 
processos de investigação preliminar ou 
processos judiciais em curso não obstam a 
que as autoridades competentes publiquem, 
ou facultem ao público de outra forma, 
informações sobre os resultados dos 
controlos oficiais respeitantes a operadores 
individuais, desde que estejam reunidas as 
seguintes condições:

Or. de

Justificação

A alteração do n.º 2 deste artigo exige uma nova menção, pelo menos, da proteção de 
processos judiciais.
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Alteração 270
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

A legislação neste âmbito não está harmonizada e este poder deve ser limitado ao território.

Alteração 271
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) É dada ao operador a possibilidade de 
apresentar observações sobre as 
informações que a autoridade competente 
pretende publicar ou facultar ao público 
de outra forma, antes da publicação ou 
divulgação dessas informações;

a) É dada ao operador a possibilidade de 
apresentar observações sobre as 
informações que a autoridade competente 
pretende publicar, antes da publicação ou 
divulgação dessas informações;

Or. de
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Alteração 272
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) É dada ao operador a possibilidade de 
apresentar observações sobre as
informações que a autoridade competente 
pretende publicar ou facultar ao público de 
outra forma, antes da publicação ou 
divulgação dessas informações;

a) O operador deve dar o seu 
consentimento à publicação ou 
divulgação das informações que a 
autoridade competente pretende publicar 
ou facultar ao público de outra forma;

Or. de

Alteração 273
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As informações publicadas ou facultadas 
ao público de outra forma têm em conta as 
observações apresentadas pelo operador 
em causa, ou são publicadas ou divulgadas 
juntamente com essas observações.

b) As informações que deverão ser 
publicadas ou facultadas ao público de 
outra forma terão em conta as observações 
apresentadas pelo operador em causa, ou 
serão publicadas ou divulgadas juntamente 
com essas observações.

Or. de

Alteração 274
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As informações publicadas ou facultadas 
ao público de outra forma têm em conta as 

b) As informações publicadas ou facultadas 
ao público de outra forma têm em conta as 
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observações apresentadas pelo operador 
em causa, ou são publicadas ou divulgadas 
juntamente com essas observações.

declarações apresentadas pelo operador em 
causa, ou são publicadas ou divulgadas 
juntamente com essas observações.

Or. de

Alteração 275
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As informações publicadas ou facultadas 
ao público de outra forma têm em conta as 
observações apresentadas pelo operador 
em causa, ou são publicadas ou divulgadas 
juntamente com essas observações.

b) As informações publicadas ou facultadas 
ao público de outra forma têm em conta as 
observações apresentadas pelo operador 
em causa, ou são publicadas ou divulgadas 
ao mesmo tempo e em conjunto com essas 
observações.

Or. de

Justificação

É importante que as observações do operador em causa não sejam acrescentadas apenas 
algum tempo depois de a autoridade competente ter facultado as informações ao público. 
Pelo contrário, para garantir uma apresentação objetiva, ambas as perspetivas devem ser 
publicadas ao mesmo tempo e em conjunto.

Alteração 276
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) As informações publicadas ou 
disponibilizadas ao público de qualquer 
outra forma devem obedecer aos 
princípios da objetividade e da 
imparcialidade, não podem revelar dados 
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recolhidos no decurso dos controlos 
oficiais que estejam protegidos pelo sigilo 
profissional e não devem visar uma 
degradação intencional da imagem do 
operador em causa;

Or. bg

Alteração 277
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O resultado do controlo oficial não 
é contestado pelo operador em causa num 
processo judicial ou num processo em 
curso perante um tribunal. 

Or. de

Alteração 278
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) O resultado de um controlo oficial 
que revela uma infração menor, de curta 
duração, não será publicado até um 
controlo de acompanhamento de curto 
prazo comprovar que a infração se 
mantém. 

Or. de
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Alteração 279
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) A publicação efetuada dos resultados 
dos controlos oficiais será apagada se a 
infração não voltar a surgir após um 
determinado período e se for corrigida de 
forma duradoura, porém, o mais tardar 
após 12 meses.

Or. de

Alteração 280
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades competentes são 
obrigadas a:

– Manter em sigilo as informações 
relacionadas com processos judiciais em 
curso;

– Não publicar documentos aos quais se 
aplicam derrogações;

– Não publicar, em circunstância alguma, 
informações sobre dados pessoais.

Or. de

Alteração 281
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 282
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Tendo em conta que se propõe realizar uma análise de risco antes de realizar os controlos e 
que, após esta análise de risco, se pode observar quais os operadores que podem ser de 
maior risco em matéria de segurança alimentar ou saúde animal, não é necessário afirmar 
que «todos» serão controlados.

Alteração 283
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 284
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

ii) as atividades sob o controlo dos 
operadores,

ii) as atividades e as medidas cautelares
sob o controlo dos operadores,

Or. en

Justificação

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

Alteração 285
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

iii) a localização das atividades ou 
operações dos operadores,

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

Or. en
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Alteração 286
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

iv) a utilização de produtos, processos, 
materiais ou substâncias que possam 
influenciar a segurança dos alimentos para 
consumo humano ou animal, a saúde ou o 
bem-estar animal, a fitossanidade ou a 
identidade e qualidade do material de 
reprodução vegetal ou, no caso dos OGM 
e dos produtos fitofarmacêuticos, que 
possam ter um impacto adverso no 
ambiente;

iv) a utilização de produtos, processos, 
materiais ou substâncias que possam 
influenciar a segurança dos alimentos para 
consumo humano ou animal, a saúde ou o 
bem-estar animal;

(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.

Alteração 287
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

iv) a utilização de produtos, processos, 
materiais ou substâncias que possam 
influenciar a segurança dos alimentos para 
consumo humano ou animal, a saúde ou o 
bem-estar animal, a fitossanidade ou a 
identidade e qualidade do material de 

iv) a utilização de produtos, processos, 
materiais ou substâncias que possam 
influenciar a segurança dos alimentos para 
consumo humano ou animal, a saúde ou o 
bem-estar animal ou, no caso dos OGM e 
dos produtos fitofarmacêuticos, que 
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reprodução vegetal ou, no caso dos OGM 
e dos produtos fitofarmacêuticos, que 
possam ter um impacto adverso no 
ambiente;

possam ter um impacto adverso no 
ambiente;

Or. de

Alteração 288
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

iv) a utilização de produtos, processos, 
materiais ou substâncias que possam
influenciar a segurança dos alimentos para 
consumo humano ou animal, a saúde ou o 
bem-estar animal, a fitossanidade ou a 
identidade e qualidade do material de 
reprodução vegetal ou, no caso dos OGM 
e dos produtos fitofarmacêuticos, que 
possam ter um impacto adverso no 
ambiente;

iv) a utilização de produtos, processos, 
materiais ou substâncias que possam 
influenciar a segurança dos alimentos para 
consumo humano ou animal, a saúde ou o 
bem-estar animal, ou, no caso dos OGM e 
dos produtos fitofarmacêuticos, que 
possam ter um impacto adverso no 
ambiente;

Or. en

Alteração 289
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

iv) a utilização de produtos, processos, 
materiais ou substâncias que possam 
influenciar a segurança dos alimentos para 
consumo humano ou animal, a saúde ou o 
bem-estar animal, a fitossanidade ou a 
identidade e qualidade do material de 
reprodução vegetal ou, no caso dos OGM e 

iv) a utilização de produtos, processos, 
materiais ou substâncias que possam 
influenciar a segurança e integridade dos 
alimentos para consumo humano, a 
segurança dos alimentos para consumo 
animal, a saúde ou o bem-estar animal, a 
fitossanidade ou a identidade e qualidade 
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dos produtos fitofarmacêuticos, que 
possam ter um impacto adverso no 
ambiente;

do material de reprodução vegetal ou, no 
caso dos OGM e dos produtos 
fitofarmacêuticos, que possam ter um 
impacto adverso no ambiente;

Or. en

Justificação

Posto que os controlos oficiais têm por base riscos, importa esclarecer em que consiste um 
risco. Devem ser incluídos os riscos relacionados com a integridade dos alimentos para 
consumo humano, isto é, que alimentos são impróprios para consumo humano.

Alteração 290
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

iv) a utilização de produtos, processos, 
materiais ou substâncias que possam 
influenciar a segurança dos alimentos para 
consumo humano ou animal, a saúde ou o 
bem-estar animal, a fitossanidade ou a 
identidade e qualidade do material de 
reprodução vegetal ou, no caso dos OGM e 
dos produtos fitofarmacêuticos, que 
possam ter um impacto adverso no 
ambiente;

iv) a utilização de produtos, processos, 
materiais, aditivos destinados à 
alimentação animal ou substâncias que 
possam influenciar a segurança dos 
alimentos para consumo humano ou 
animal, a saúde ou o bem-estar animal, a 
fitossanidade ou a identidade e qualidade 
do material de reprodução vegetal ou, no 
caso dos OGM e dos produtos 
fitofarmacêuticos, que possam ter um 
impacto adverso no ambiente;

Or. pl

Alteração 291
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) a possibilidade de os consumidores 
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serem induzidos em erro quanto à 
natureza, qualidade ou substância de um 
produto e/ou a possibilidade de os 
consumidores incorrerem em prejuízos 
financeiros por receberem informações 
enganosas do operador;

Or. en

Justificação

A confiança dos consumidores na cadeia agroalimentar é importante para o setor. Por isso, 
para a definição de «risco» importa atender ao risco de os consumidores serem induzidos em 
erro ou incorrerem em prejuízos económicos, bem como o risco para a saúde dos seres 
humanos.

Alteração 292
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) os requisitos do processo, de acordo 
com o artigo 1.º, n.º 2, alínea j);

Or. en

Justificação

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

Alteração 293
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Os antecedentes dos operadores no que 
diz respeito aos resultados dos controlos 
oficiais de que tenham sido alvo e ao 
cumprimento 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 294
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A fiabilidade e os resultados dos 
autocontrolos que tenham sido realizados 
pelos operadores, ou por um terceiro a seu 
pedido, para verificar o cumprimento das 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2;

c) A fiabilidade e os resultados dos 
autocontrolos que tenham sido realizados 
pelos operadores, ou por um terceiro a seu 
pedido, para verificar o cumprimento das 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2. A 
transferência de informações nestes 
autocontrolos será utilizada, tanto quando 
possível, de modo a minimizar os 
encargos dos operadores;

Or. en

Alteração 295
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) As expectativas dos consumidores no 
que diz respeito à natureza, qualidade e 
composição dos alimentos e das 
mercadorias;

Or. en

Alteração 296
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os regimes privados de garantia da 
qualidade postos em prática pelos 
operadores, que são certificados e 
auditados por organismos de certificação 
reconhecidos e privados.

Or. en

Alteração 297
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
realizar controlos oficiais regularmente e 
com uma frequência adequada a fim de 
identificar eventuais violações intencionais 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
tomando em conta, além dos critérios 
referidos no n.º 1, as informações relativas 
a essas eventuais violações intencionais 
que sejam partilhadas através dos 
mecanismos de assistência administrativa 

2. As autoridades competentes devem 
realizar controlos oficiais regularmente e 
com uma frequência adequada a fim de 
identificar eventuais violações intencionais 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
verificar o cumprimento dos requisitos e 
critérios do processo, nos termos do 
artigo 1.º, n.º 2, alínea j), tomando em 
conta, além dos critérios referidos no n.º 1, 
as informações relativas a essas eventuais 
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previstos no título IV e quaisquer outras 
informações que apontem para a 
possibilidade de tais violações.

violações intencionais que sejam 
partilhadas através dos mecanismos de 
assistência administrativa previstos no 
título IV e quaisquer outras informações 
que apontem para a possibilidade de tais 
violações.

Or. en

Justificação

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

Alteração 298
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem 
realizar controlos oficiais regularmente e 
com uma frequência adequada a fim de 
identificar eventuais violações intencionais 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
tomando em conta, além dos critérios 
referidos no n.º 1, as informações relativas 
a essas eventuais violações intencionais 
que sejam partilhadas através dos 
mecanismos de assistência administrativa 
previstos no título IV e quaisquer outras 
informações que apontem para a 
possibilidade de tais violações.

2. As autoridades competentes devem 
realizar controlos oficiais regularmente e 
com uma frequência adequada a fim de 
identificar eventuais violações intencionais 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
tomando em conta, além dos critérios 
referidos no n.º 1, as informações relativas 
a essas eventuais violações intencionais 
que sejam partilhadas através dos 
mecanismos de assistência administrativa 
previstos no título IV e quaisquer outras 
informações que apontem para a 
possibilidade de tais violações.

A Comissão estabelece, por meio de um 
ato de execução, a frequência mínima 
uniforme dos controlos oficiais, tendo em 
conta os perigos e riscos específicos 
relacionados com cada produto e os 
diferentes processos a que cada um deles 
é submetido. O ato de execução será 
adotado no prazo de um ano a contar da 
entrada em vigor do presente 
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regulamento.

Or. en

Alteração 299
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 139.º, a fim de estabelecer uma 
norma uniforme para a realização dos 
controlos referidos nos n.os 1 e 2. Essa 
norma deve respeitar as características 
específicas dos produtos e produções em 
causa e incluir uma produção ou grupo 
de produções e um produto ou grupo de 
produtos sujeitos aos controlos oficiais 
nos termos do presente regulamento;

Or. bg

Alteração 300
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os controlos oficiais devem ser 
efetuados sem aviso prévio, exceto quando:

4. Os controlos oficiais devem ser 
efetuados sem aviso prévio relativo à data 
do controlo, exceto quando:

Or. de

Justificação

A preparação de um controlo oficial eficaz exige que os operadores reúnam frequentemente 
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determinada documentação. No entanto, a data exata do controlo não deverá ser comunicada 
aos operadores.

Alteração 301
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

a) For necessária a notificação prévia do 
operador;

Suprimido

Or. en

Alteração 302
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

a) For necessária a notificação prévia do 
operador;

a) Forem necessárias para o controlo 
medidas preparatórias que garantam a 
eficácia do mesmo;

Or. de

Alteração 303
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

a) For necessária a notificação prévia do 
operador;

a) A autoridade competente considerar 
que a notificação prévia do operador é 
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necessária;

Or. pl

Alteração 304
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) O operador tenha de solicitar a 
realização dos controlos oficiais.

Or. es

Justificação

Pretende-se evitar que o controlo se realize sem aviso prévio.

Alteração 305
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) O operador tiver solicitado a realização 
dos controlos oficiais. Tais controlos 
anunciados não podem substituir os 
controlos habituais sem aviso prévio.

Or. en

Alteração 306
Corinne Lepage
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Forem realizadas auditorias para 
verificação dos requisitos, de acordo com 
o artigo 1.º, n.º 2, alínea j).

Or. en

Justificação

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

Alteração 307
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As situações em que é considerada 
necessária a notificação prévia de 
realização dos controlos oficiais, de 
acordo com o n.º 4, alínea a), deste artigo, 
devem ser estipuladas no anexo do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os resultados dos controlos oficiais refletem a prática habitual de um 
operador, é preferível que todos os controlos oficiais sejam inesperados e realizados sem 
notificação prévia. A atual isenção é excessivamente abrangente, pelo que devem ser 
definidas no texto do regulamento as situações específicas nas quais poderia ser necessária 
notificação prévia.

Alteração 308
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os controlos oficiais devem ser 
efetuados, tanto quanto possível, de modo 
a reduzir ao mínimo necessário os 
encargos administrativos e a perturbação 
das operações para os operadores.

Or. de

Justificação

Esclarecimento de que os encargos adicionais causados pelos controlos e suportados pelos 
operadores devem ser reduzidos na medida do possível.

Alteração 309
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os controlos oficiais devem ser 
efetuados de modo a minimizar os 
encargos para os operadores. Caso sejam 
aplicados diferentes controlos oficiais aos 
operadores, os Estados-Membros devem 
assegurar uma abordagem coordenada 
com o objetivo de harmonizar as medidas 
de controlo existentes.

Or. it

Alteração 310
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

5. Os controlos oficiais devem ser 
efetuados, tanto quanto possível, de modo 
a minimizar os encargos para os 
operadores; para o efeito, se o mesmo 
operador for sujeito a diferentes controlos 
oficiais no mesmo período, a autoridade 
competente deve agregá-los. 

Or. it

Justificação

Alguns setores são sujeitos a diversos controlos oficiais no mesmo ano. A fim de minimizar os 
encargos para os operadores, as autoridades competentes devem assegurar, tanto quanto 
possível, uma abordagem coordenada dos controlos.

Alteração 311
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Os controlos oficiais devem ser 
efetuados, tanto quanto possível, de modo 
a minimizar os encargos para os 
operadores, sem que isso afete 
negativamente a qualidade do controlo.

Or. en

Alteração 312
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades competentes devem 6. As autoridades competentes devem 
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efetuar os controlos oficiais com o mesmo 
cuidado, independentemente de os animais 
e as mercadorias em causa:

efetuar os controlos oficiais com os 
mesmos critérios, independentemente de 
os animais e as mercadorias em causa:

Or. es

Alteração 313
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se destinarem a exportação para fora 
da União;

Suprimido

Or. es

Justificação

A exportação deve ser excluída do âmbito de aplicação e, além disso, é efetuada tendo em 
conta os requisitos do país de importação.

Alteração 314
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Na medida do estritamente necessário 
para a organização dos controlos oficiais, 
os Estados-Membros de destino podem 
exigir que os operadores que recebam 
animais ou mercadorias provenientes de 
outro Estado-Membro comuniquem a 
chegada dos mesmos.

7. Na medida do necessário para a 
organização dos controlos oficiais, os 
Estados-Membros de destino podem exigir 
que os operadores que recebam animais ou 
mercadorias provenientes de outro 
Estado-Membro comuniquem a chegada 
dos mesmos.

Or. en
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Alteração 315
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Pessoas, processos e atividades sujeitos a 
controlos oficiais

Pessoas, processos, atividades, assim como 
métodos e técnicas sujeitos a controlos 
oficiais

Or. de

Justificação

Fusão dos artigos 9.º e 13.º da proposta da Comissão, a fim de reunir todas as informações 
relevantes para a realização dos controlos.

Alteração 316
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na medida do necessário para determinar 
se são cumpridas as regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, as autoridades competentes 
devem efetuar controlos oficiais:

1. Na medida do necessário para 
determinar se são cumpridas as regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, as autoridades 
competentes devem efetuar controlos 
oficiais:

Or. de

Alteração 317
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

a) Dos animais, vegetais, produtos 
vegetais, utilização de produtos 
fitofarmacêuticos e mercadorias em todas 
as fases da produção, transformação e 
distribuição;

Or. en

Alteração 318
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Considera-se a cadeia alimentar completa de uma forma mais clara.

Alteração 319
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Das substâncias, materiais ou objetos 
que possam influenciar as características 
dos animais e mercadorias em todas as 
fases da produção, transformação e 
distribuição;

b) Das substâncias, materiais ou outros
objetos que possam influenciar as 
características dos animais e mercadorias 
em todas as fases da produção, 
transformação e distribuição;
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Or. pl

Alteração 320
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Das substâncias, materiais ou objetos 
que possam influenciar as características 
dos animais e mercadorias em todas as 
fases da produção, transformação e 
distribuição;

b) Das substâncias, materiais ou objetos 
que possam influenciar as características 
ou a saúde dos animais e mercadorias em 
todas as fases da produção, transformação 
e distribuição;

Or. en

Alteração 321
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dos operadores e das atividades e 
operações sob o seu controlo, das suas 
instalações e processos, da armazenagem, 
transporte e utilização das mercadorias e 
da detenção de animais.

c) Dos operadores e das atividades e 
operações sob o seu controlo, das suas 
instalações e processos, da armazenagem, 
transporte e utilização das mercadorias e da 
detenção de animais.

Or. es

Justificação

Não se percebe o que é o controlo da «detenção de animais».

Alteração 322
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dos operadores e das atividades e 
operações sob o seu controlo, das suas 
instalações e processos, da armazenagem, 
transporte e utilização das mercadorias e da 
detenção de animais.

c) Dos operadores e das atividades e 
operações sob o seu controlo, das suas 
instalações e de outras áreas e processos, 
do armazenamento, transporte e utilização 
das mercadorias e da detenção de animais.

Or. en

Alteração 323
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Dos operadores e das atividades e 
operações sob o seu controlo, das suas 
instalações e processos, da armazenagem, 
transporte e utilização das mercadorias e da 
detenção de animais.

c) Dos operadores e das atividades e 
operações sob o seu controlo, das suas 
instalações, áreas exploradas e processos, 
da armazenagem, transporte e utilização 
das mercadorias e da detenção de animais.

Or. bg

Alteração 324
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) De todos os documentos (incluindo 
em suporte eletrónico) relacionados com a 
atividade exercida ou com as atividades de 
transporte.

Or. pl
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Alteração 325
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
efetuar os controlos oficiais referidos no 
n.º 1 utilizando métodos e técnicas de 
controlo que incluam, conforme 
adequado, o rastreio, o rastreio seletivo, a 
verificação, a inspeção, a auditoria, a 
amostragem e a realização de análises, 
diagnósticos e testes.

Or. de

Justificação

Integração do artigo 13.º, n.º 1 da proposta da Comissão, adaptado à terminologia proposta.

Alteração 326
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
efetuar os controlos oficiais referidos no 
n.º 1 utilizando métodos e técnicas de 
controlo que incluam, conforme 
adequado, o rastreio, o rastreio seletivo, a 
verificação, a inspeção, a auditoria, a 
amostragem e a realização de análises, 
diagnósticos e testes.

Or. de
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Justificação

Integração do artigo 13.º, n.º 1 da proposta da Comissão, adaptado às alterações das 
definições propostas.

Alteração 327
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

Os controlos oficiais devem incluir o 
seguinte, conforme adequado:

a) Um exame dos sistemas de controlo 
postos em prática pelos operadores e dos 
resultados obtidos;

b) Uma inspeção:

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

ii) de matérias-primas, ingredientes, 
auxiliares tecnológicos e outros produtos 
utilizados na preparação e produção de 
mercadorias ou na alimentação ou 
tratamento de animais,

iii) das mercadorias semiacabadas,

iv) dos produtos e processos de limpeza e 
manutenção,

v) da rotulagem, apresentação e 
publicidade;

c) Controlos das condições de higiene das 
instalações dos operadores;

d) Uma avaliação dos procedimentos em 
matéria de boas práticas de fabrico 
(BPF), de boas práticas de higiene (BPH), 
de boas práticas agrícolas (BPA) e de 
aplicação do sistema de análise de perigos 
e pontos críticos de controlo (HACCP);
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e) Um exame de documentos e outros 
registos que possam ser relevantes para a 
avaliação do cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2;

f) Entrevistas aos operadores e respetivo 
pessoal;

g) A leitura de valores registados pelos 
instrumentos de medição dos operadores;

h) Controlos realizados com os 
instrumentos das próprias autoridades 
competentes para verificar as medições 
efetuadas pelos operadores;

Qualquer outra atividade necessária para 
identificar incumprimentos.

Or. de

Justificação

Integração do artigo 13.º, n.º 2 da proposta da Comissão, adaptado à terminologia proposta.

Alteração 328
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem efetuar 
os controlos oficiais com um elevado nível 
de transparência e disponibilizar ao público 
as informações pertinentes relativas à
organização e realização dos controlos 
oficiais.

As autoridades competentes devem efetuar 
os controlos oficiais com um elevado nível 
de transparência e disponibilizar ao público 
as informações pertinentes relativas aos
resultados dos controlos oficiais realizados
e a conformidade da produção e dos 
produtos com os requisitos estabelecidos 
no presente regulamento. Em caso de 
risco para a saúde pública, devem ser 
adotadas medidas excecionais, com vista à 
informação do público.

Or. bg
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Alteração 329
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem efetuar 
os controlos oficiais com um elevado nível 
de transparência e disponibilizar ao público 
as informações pertinentes relativas à 
organização e realização dos controlos 
oficiais.

As autoridades competentes devem efetuar 
os controlos oficiais com um elevado nível 
de transparência e disponibilizar ao público 
as informações pertinentes relativas à 
organização e realização dos controlos 
oficiais, incluindo as informações 
relevantes para a saúde pública.

Or. en

Alteração 330
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem efetuar 
os controlos oficiais com um elevado nível 
de transparência e disponibilizar ao público 
as informações pertinentes relativas à 
organização e realização dos controlos 
oficiais.

As autoridades competentes devem efetuar 
os controlos oficiais com um elevado nível 
de transparência e disponibilizar ao público 
as informações pertinentes relativas à 
organização e realização dos controlos 
oficiais. A publicação de informações 
deve obedecer ao princípio da 
proporcionalidade.

Or. de

Alteração 331
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Devem igualmente garantir a publicação 
regular e atempada de informações sobre:

Devem igualmente garantir a publicação 
regular, pelo menos anual, de informações 
sobre:

Or. de

Alteração 332
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Devem igualmente garantir a publicação 
regular e atempada de informações sobre:

Devem igualmente garantir a publicação 
regular e atempada das informações 
contidas no relatório anual previstas no 
artigo 112.º, n.º 1.

Or. es

Justificação

O texto apresenta aspetos confusos que chegam a entrar em conflito com o artigo, ficando 
mais claro ao fazer-se uma referência cruzada ao artigo 112.º.

Alteração 333
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O tipo, número e resultados dos 
controlos oficiais;

Suprimido

Or. es
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Alteração 334
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O tipo e o número de casos de 
incumprimento detetados;

Suprimido

Or. es

Alteração 335
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os casos em que as autoridades 
competentes tenham tomado medidas em 
conformidade com o artigo 135.º;

Suprimido

Or. es

Alteração 336
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os casos em que as autoridades 
competentes tenham tomado medidas em 
conformidade com o artigo 135.º;

c) O número dos casos em que as 
autoridades competentes tenham tomado 
medidas em conformidade com o artigo 
135.º;

Or. de
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Justificação

Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º, n.º 2, os nomes de operadores não devem ser 
referidos, por razões da proteção de dados.

Alteração 337
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os casos em que tenham sido impostas 
as sanções referidas no artigo 136.º

Suprimido

Or. es

Alteração 338
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os casos em que tenham sido impostas 
as sanções referidas no artigo 136.º

d) O número dos casos em que tenham 
sido impostas as sanções referidas no 
artigo 136.º

Or. de

Justificação

Sem prejuízo do disposto no artigo 7.º, n.º 2, os nomes de operadores não devem ser 
referidos, por razões da proteção de dados.

Alteração 339
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 340
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A publicação das informações em conformidade com o n.º 1 não exige a definição de um 
formato único. A definição do formato deve ser deixada ao critério dos Estados-Membros.
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Alteração 341
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

É desnecessária legislação que estabeleça o formato no qual as informações sobre os 
controlos oficiais devem ser publicadas. Sempre que a prática revele tal necessidade, esta 
questão pode ser tratada por meio de documentos de orientação de acompanhamento.

Alteração 342
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A fim de assegurar a aplicação mais 
eficiente das regras previstas no n.º 1 do 
presente artigo, a Comissão deve, por meio 
de atos de execução, estabelecer e 
atualizar, conforme necessário, os 
requisitos mínimos para a inclusão das 
informações referidas nesse número. Esses 
atos de execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 141.º, n.º 2.
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Or. en

Justificação

As áreas de incidência desta questão podem divergir significativamente entre os 
Estados-Membros. Assim, seria mais adequado definir os requisitos mínimos do que é 
necessário incluir, em vez de criar um modelo fixo ou um formato predeterminado que poderá 
não se adequar devidamente às necessidades e prioridades nos diversos países.

Alteração 343
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A fim de assegurar a aplicação uniforme 
das regras previstas no n.º 1 do presente 
artigo, a Comissão deve, por meio de atos 
de execução, estabelecer e atualizar, 
conforme necessário, o formato para a 
publicação das informações referidas nesse 
número. O formato para a publicação das 
informações referidas nesse número. Os 
conteúdos das publicações devem estar 
exclusivamente relacionados com as 
disposições referidas no artigo 10.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.

Or. de

Alteração 344
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 345
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode publicar, ou 
facultar ao público de outra forma, as 
informações fornecidas pelas autoridades 
competentes, conforme previsto no n.º 1 
do presente artigo.

Or. en

Alteração 346
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
poder publicar, ou facultar ao público de 
outra forma, informações sobre a 

Suprimido
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classificação dos operadores individuais 
baseada nos resultados dos controlos 
oficiais, desde que estejam reunidas as 
seguintes condições:

a) Os critérios de classificação são 
objetivos, transparentes e estão 
disponíveis ao público;

b) Estão em vigor disposições adequadas 
para garantir a coerência e transparência 
do processo de classificação.

Or. de

Alteração 347
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
poder publicar, ou facultar ao público de 
outra forma, informações sobre a 
classificação dos operadores individuais 
baseada nos resultados dos controlos 
oficiais, desde que estejam reunidas as 
seguintes condições:

Suprimido

a) Os critérios de classificação são 
objetivos, transparentes e estão 
disponíveis ao público;

b) Estão em vigor disposições adequadas 
para garantir a coerência e transparência 
do processo de classificação.

Or. en

Alteração 348
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
poder publicar, ou facultar ao público de 
outra forma, informações sobre a 
classificação dos operadores individuais 
baseada nos resultados dos controlos 
oficiais, desde que estejam reunidas as 
seguintes condições:

3. As autoridades competentes devem 
publicar, ou facultar ao público de outra 
forma, informações sobre a classificação 
dos operadores individuais mediante a 
utilização de mecanismos de classificação 
em matéria de higiene alimentar. Esta 
classificação terá por base os resultados 
dos controlos oficiais, desde que estejam 
reunidas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 349
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
poder publicar, ou facultar ao público de 
outra forma, informações sobre a 
classificação dos operadores individuais 
baseada nos resultados dos controlos 
oficiais, desde que estejam reunidas as 
seguintes condições:

3. As autoridades competentes devem 
publicar informações sobre a classificação 
dos operadores individuais baseada nos 
resultados dos controlos oficiais, em 
conformidade com as seguintes condições:

Or. en

Alteração 350
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes devem 
poder publicar, ou facultar ao público de 

3. As autoridades competentes devem 
poder publicar, ou facultar ao público de 
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outra forma, informações sobre a 
classificação dos operadores individuais 
baseada nos resultados dos controlos 
oficiais, desde que estejam reunidas as 
seguintes condições:

outra forma, informações sobre a 
classificação dos operadores individuais 
estabelecidos no seu território baseada nos 
resultados dos controlos oficiais, desde que 
estejam reunidas as seguintes condições:

Or. es

Justificação

Este poder deve ser limitado aos operadores nacionais.

Alteração 351
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os critérios de classificação são 
objetivos, transparentes e estão 
disponíveis ao público;

a) Existe um sistema nacional único e 
comparável de critérios de classificação 
transparente e disponível ao público;

Or. de

Alteração 352
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os critérios de classificação são 
objetivos, transparentes e estão disponíveis 
ao público;

a) Os critérios de classificação são 
objetivos, transparentes, formulados de 
forma compreensível para consumidores e 
estão disponíveis ao público;

Or. de
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Alteração 353
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Estão em vigor disposições adequadas 
para garantir a coerência e transparência 
do processo de classificação.

b) As empresas que devem ser 
comparadas são controladas com a 
mesma frequência e com intervalos muito 
próximos.

Or. de

Alteração 354
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Está garantido que a classificação 
reflita a média dos resultados, pelo 
menos, dos quatro controlos mais 
recentes;

Or. de

Justificação

Uma vez que, no que diz respeito à situação de higiene de uma empresa, não pode estar em 
causa um quadro momentâneo, mas sim um processo contínuo, as classificações devem ter 
em consideração os resultados de vários controlos.

Alteração 355
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) No caso de um resultado negativo, 
são realizados em tempo útil controlos de 
acompanhamento.

Or. de

Alteração 356
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) As autoridades de controlo 
garantem, em caso de uma classificação 
negativa, um controlo de 
acompanhamento célere, para 
documentar, o mais rapidamente possível, 
a eliminação de infrações.

Or. de

Justificação

A correção rápida das infrações também deve refletir-se rapidamente nas classificações.

Alteração 357
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Com vista a assegurar a coerência e 
transparência do processo de 
classificação a nível europeu, referido no 
n.º 3 do presente artigo, a Comissão deve 
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estabelecer, através de atos de execução e 
em consulta com as partes interessadas, 
critérios objetivos e representativos da 
classificação a ser atribuída a nível 
nacional;

Or. it

Justificação

A fim de desenvolver uma abordagem harmonizada e transparente e transmitir segurança aos 
consumidores, considera-se necessário que os critérios de classificação sejam definidos a 
nível europeu.

Alteração 358
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os operadores de empresas do setor 
alimentar devem apresentar 
explicitamente a sua classificação em 
matéria de higiene alimentar num local 
facilmente acessível ao consumidor.

Or. en

Justificação

A disponibilização pública de informações sobre a classificação das empresas do setor 
alimentar tem dois objetivos: dotar os consumidores de informações relativamente à evolução 
de uma empresa do setor alimentar e ajudá-los a escolher os locais para comer fora de casa, 
para comprar produtos alimentares, etc. Também constitui um incentivo para uma boa 
prestação pelos operadores do setor alimentar a fim de obterem uma boa classificação. No 
entanto, para que seja eficiente, é necessário que todos os Estados-Membros criem 
mecanismos como o esquema de símbolos e imagens expressivos («smileys») ou as 
pontuações afixadas à porta, utilizados, respetivamente, na Dinamarca e no Reino Unido.

Alteração 359
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão é autorizada a elaborar, 
no âmbito de um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 139.º, 
orientações para a criação dos sistemas de 
classificação referidos no n.º 3 que serão 
disponibilizadas aos Estados-Membros, a 
fim de permitir uma comparabilidades 
destes sistemas.

Or. de

Justificação

A mais-valia para o consumidor europeu dos sistemas de classificação deste tipo aumentará 
significativamente se os sistemas forem comparáveis a nível europeu.

Alteração 360
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatórios dos controlos oficiais Registo e relatórios dos controlos oficiais

Or. de

Alteração 361
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
elaborar relatórios de todos os controlos 

As autoridades competentes devem 
registar e documentar todos os controlos 
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oficiais que efetuem. oficiais que efetuem. Devem elaborar 
relatórios dos controlos efetuados nos 
quais foram detetadas infrações ao 
presente regulamento ou às disposições do 
artigo 1.º, n.º 2.

Or. de

Justificação

Para reduzir a burocracia, só devem ser elaborados relatórios dos controlos nos quais se 
verificaram deficiências. O número total dos controlos, assim como os seus resultados serão 
publicados nos termos do artigo 10.º da proposta da Comissão.

Alteração 362
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
elaborar relatórios de todos os controlos 
oficiais que efetuem.

As autoridades competentes devem 
elaborar relatórios de cada controlo oficial 
que tenham efetuado.

Or. es

Justificação

Alteração linguística. Evita a confusão entre cada controlo oficial com o controlo anual.

Alteração 363
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os resultados dos controlos oficiais 
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devem ser registados em postos de 
controlo fronteiriços, no Documento 
Sanitário Comum de Entrada, em 
conformidade com o artigo 54.º, n.º 2-B.

Or. de

Justificação

É necessário evitar uma dupla documentação, para reduzir a burocracia. Considera-se 
suficiente o registo nos termos do artigo 54.º.

Alteração 364
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido

Métodos e técnicas dos controlos oficiais

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

2. Os controlos oficiais devem incluir o 
seguinte, conforme adequado:

a) Um exame dos sistemas de controlo 
postos em prática pelos operadores e dos 
resultados obtidos;

b) Uma inspeção:

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

ii) de matérias-primas, ingredientes, 
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auxiliares tecnológicos e outros produtos 
utilizados na preparação e produção de 
mercadorias ou na alimentação ou 
tratamento de animais,

iii) das mercadorias semiacabadas,

iv) dos produtos e processos de limpeza e 
manutenção e dos produtos 
fitofarmacêuticos,

v) da rotulagem, apresentação e 
publicidade;

c) Controlos das condições de higiene das 
instalações dos operadores;

d) Uma avaliação dos procedimentos em 
matéria de boas práticas de fabrico 
(BPF), de boas práticas de higiene (BPH), 
de boas práticas agrícolas (BPA) e de 
aplicação do sistema de análise de perigos 
e pontos críticos de controlo (HACCP);

e) Um exame de documentos e outros 
registos que possam ser relevantes para a 
avaliação do cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2;

f) Entrevistas aos operadores e respetivo 
pessoal;

g) A leitura de valores registados pelos 
instrumentos de medição dos operadores;

h) Controlos realizados com os 
instrumentos das próprias autoridades 
competentes para verificar as medições 
efetuadas pelos operadores;

i) Qualquer outra atividade necessária 
para identificar incumprimentos.

Or. de

Justificação

Dada a existência da sobreposição de conteúdos, afigura-se conveniente uma fusão dos 
artigos 9.º e 13.º.
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Alteração 365
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Em consonância com o assinalado para os artigos 41.º e 42.º, n.º 2, e as novas inclusões de 
definições.

Alteração 366
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



AM\1013304PT.doc 59/102 PE526.076v01-00

PT

Alteração 367
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 368
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos oficiais devem incluir o 
seguinte, conforme adequado:

2. Os controlos oficiais devem incluir o 
seguinte:

Or. en

Alteração 369
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Uma inspeção: b) Controlo:

Or. es



PE526.076v01-00 60/102 AM\1013304PT.doc

PT

Justificação

Existem diferentes técnicas de controlo, por este motivo o ponto b) deve referir-se a todas 
elas e não só à «inspeção».

Alteração 370
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) das estruturas dos operadores, incluindo 
zonas circundantes, instalações, escritórios, 
equipamento e máquinas, transportes, bem 
como os seus animais e mercadorias,

Or. es

Justificação

Nem todos os operadores aplicam técnicas de análise de risco e dos pontos de controlo 
críticos (princípios HACCP). Os termos «produtores primários e outras empresas» não se 
encontram no glossário e podem gerar incerteza.

Alteração 371
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) das estruturas dos produtores primários e 
outras empresas, incluindo zonas de 
produção (campos, prados, pomares, 
florestas, entre outros), instalações, 
escritórios, equipamento e máquinas, 
transportes, bem como os seus animais e 
mercadorias,
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Or. en

Justificação

Importa esclarecer este ponto uma vez que as zonas de produção (parcelas de terreno) nem 
sempre fazem parte das zonas circundantes (mais próximas) de um produtor primário.

Alteração 372
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 373
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

i) das estruturas dos produtores primários e 
outras empresas, incluindo zonas 
circundantes, instalações, escritórios, 
equipamento e máquinas, transportes, bem 
como os seus animais e mercadorias, 
incluindo materiais e objetos destinados a 
entrar em contacto com os alimentos,
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Or. en

Alteração 374
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) de matérias-primas, ingredientes, 
auxiliares tecnológicos e outros produtos 
utilizados na preparação e produção de 
mercadorias ou na alimentação ou 
tratamento de animais,

ii) de matérias-primas, ingredientes, 
auxiliares tecnológicos, materiais em 
contacto com os alimentos e outros 
produtos utilizados na preparação e 
produção de mercadorias ou na 
alimentação ou tratamento de animais,

Or. en

Alteração 375
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) dos materiais destinados a entrar em 
contacto com alimentos;

Or. pl

Alteração 376
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma avaliação dos procedimentos em 
matéria de boas práticas de fabrico (BPF), 

d) Uma avaliação dos procedimentos em 
matéria de boas práticas de fabrico (BPF), 
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de boas práticas de higiene (BPH), de boas 
práticas agrícolas (BPA) e de aplicação do 
sistema de análise de perigos e pontos 
críticos de controlo (HACCP);

de boas práticas de higiene (BPH) e de 
aplicação do sistema de análise de perigos 
e pontos críticos de controlo (HACCP);

Or. de

Alteração 377
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma avaliação dos procedimentos em 
matéria de boas práticas de fabrico (BPF), 
de boas práticas de higiene (BPH), de boas 
práticas agrícolas (BPA) e de aplicação do 
sistema de análise de perigos e pontos 
críticos de controlo (HACCP);

d) Uma avaliação dos procedimentos em 
matéria de boas práticas de fabrico (BPF), 
de boas práticas de higiene (BPH), de boas 
práticas agrícolas (BPA) e de
procedimentos baseados nos princípios de 
HACCP;

Or. en

Justificação

Contrariamente à proposta da Comissão, o requisito legal não se refere especificamente à 
análise de perigos e pontos críticos de controlo (HACCP).

Alteração 378
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Um exame de documentos e outros 
registos que possam ser relevantes para a 
avaliação do cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2;

e) Um exame de documentos, de registos 
de rastreabilidade e outros registos que 
possam ser relevantes para a avaliação do 
cumprimento das regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2;
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Or. en

Alteração 379
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na medida em que tal seja necessário 
para a realização dos controlos oficiais ou 
outras atividades oficiais, e quando 
solicitado pelas autoridades competentes, 
os operadores devem facultar ao pessoal 
das autoridades competentes o acesso:

1. Na medida em que tal seja necessário 
para a realização dos controlos oficiais ou 
outras atividades oficiais, e quando 
solicitado pelas autoridades competentes, 
os operadores devem facultar ao pessoal 
das autoridades competentes e ao pessoal 
dos organismos delegados, em caso de 
delegação de tarefas de controlo oficial 
específicas, nos termos do artigo 25.º, o 
acesso:

Or. it

Justificação

Correção à alteração 18 do projeto de relatório. Trata-se de controlos oficiais e não de 
controlo de risco, como erradamente indicado no artigo 18.º do projeto de relatório.

Alteração 380
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

a) Às suas instalações; a) Às instalações;

Or. pl

Alteração 381
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos seus sistemas computorizados de 
gestão da informação;

b) Aos sistemas computorizados de gestão 
da informação;

Or. pl

Alteração 382
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

b) Aos seus sistemas computorizados de 
gestão da informação;

b) Aos seus sistemas computorizados de 
gestão da informação relevantes;

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 383
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

c) Aos seus animais e mercadorias; c) Aos animais e mercadorias,

Or. pl
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Alteração 384
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 385
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Aos documentos e a quaisquer outras 
informações relevantes.

Or. pl

Alteração 386
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Aos seus documentos relevantes e a 
quaisquer outras informações relevantes, 
assim como aos objetos de controlo 
referidos no artigo 9.º, n.º 3.

Or. de
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Justificação

Clarificação e desenvolvimento. A referência do artigo 9.º, n.º 3 está relacionada com a 
alteração apresentada; se a proposta em causa não for aprovada, será necessário referir o 
artigo 13.º, n.º 2 da proposta da Comissão.

Alteração 387
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Aos seus documentos e a quaisquer 
outras informações relevantes, incluindo 
os resultados de possíveis autotestes. Cada 
um dos operadores deve ser capaz de 
indicar, pelo menos, cada operador seu 
fornecedor e cada operador de quem é 
fornecedor.

Or. en

Alteração 388
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 389
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 390
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os operadores devem disponibilizar 
gratuitamente uma quantidade suficiente
de amostras às autoridades competentes.

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 391
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. O operador responsável pela remessa
deve:

3. O operador responsável pelo animal ou 
mercadoria deve:

Or. es

Justificação

Não devia limitar-se às remessas, porque, por exemplo, um animal doméstico que pode estar 
incluído no âmbito da aplicação desta norma, não é uma remessa.

Alteração 392
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Disponibilizar todas as informações 
respeitantes à remessa, em suporte papel ou 
eletrónico.

b) Disponibilizar imediatamente todas as 
informações solicitadas respeitantes à 
remessa, em suporte papel ou eletrónico.

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 393
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Que definam as modalidades de acesso 
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das autoridades competentes aos sistemas 
computorizados de gestão da informação 
referidos no n.º 1, alínea b);

b) Relativas à cooperação entre os 
operadores e as autoridades competentes 
como referido no n.º 3.

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

Or. en

Justificação

É absolutamente desnecessária legislação que defina regras para o acesso das autoridades 
competentes aos sistemas computorizados de gestão da informação e a cooperação entre os 
operadores e as autoridades competentes; pode mesmo interferir com as investigações 
criminais.

Alteração 394
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Que definam as modalidades de acesso 
das autoridades competentes aos sistemas 
computorizados de gestão da informação 
referidos no n.º 1, alínea b);

b) Relativas à cooperação entre os 
operadores e as autoridades competentes 
como referido no n.º 3.

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

Or. de
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Alteração 395
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Que definam as modalidades de acesso 
das autoridades competentes aos sistemas 
computorizados de gestão da informação 
referidos no n.º 1, alínea b);

b) Relativas à cooperação entre os 
operadores e as autoridades competentes 
como referido no n.º 3.

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

Or. es

Justificação

É excessivo que a Comissão regule questões tão concretas do funcionamento de cada 
autoridade competente. Viola o princípio da subsidiariedade.

Alteração 396
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A verificação, por um veterinário oficial 
ou sob a sua responsabilidade, da saúde e 
do bem-estar dos animais antes do abate;

a) A verificação, por um veterinário oficial, 
da saúde e do bem-estar dos animais antes 
do abate;

Or. en
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Alteração 397
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A verificação, por um veterinário oficial 
ou sob a sua responsabilidade, da saúde e 
do bem-estar dos animais antes do abate;

a) A verificação, por um veterinário oficial, 
da saúde e do bem-estar dos animais antes 
do abate;

Or. en

Alteração 398
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A verificação, por um veterinário oficial 
ou sob a sua responsabilidade, da saúde e 
do bem-estar dos animais antes do abate;

a) A verificação, por um veterinário oficial 
ou sob a sua responsabilidade, da 
identidade, da saúde e do bem-estar dos 
animais, assim como da contaminação 
fecal ou outra, antes do abate;

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 399
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) A verificação e avaliação das 
informações da cadeia alimentar;

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 400
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Controlos oficiais, por um veterinário 
oficial ou sob a sua responsabilidade, em 
matadouros, instalações de desmancha e 
instalações de tratamento de caça, para 
verificar o cumprimento dos requisitos 
aplicáveis em matéria de:

b) Controlos oficiais, por um veterinário 
oficial, em matadouros, instalações de 
desmancha e transformação e instalações 
de tratamento de caça, para verificar o 
cumprimento dos requisitos aplicáveis em 
matéria de:

Or. en

Alteração 401
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) higiene da produção de carne, i) higiene da produção de carne, pelo 
menos no que diz respeito:

– à conceção e manutenção das 
instalações e do equipamento do 
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estabelecimento,

– aos princípios baseados no sistema 
HACCP, antes, durante e depois da 
realização das operações, em especial 
para a proteção contra riscos 
microbiológicos, químicos ou físicos,

– à higiene do pessoal,

– à formação em matéria de higiene e 
métodos de trabalho;

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 402
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) higiene da produção de carne, i) segurança e higiene da produção de 
carne,

Or. en

Alteração 403
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) higiene da produção de carne, i) higiene da produção de carne e produção 
de carne segura e própria para o consumo 
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humano,

Or. en

Alteração 404
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) manuseamento e eliminação de 
subprodutos animais e matérias de risco 
especificadas,

Suprimido

Or. es

Justificação

É incoerente com o título.

Alteração 405
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) saúde e bem-estar dos animais. Suprimido

Or. es

Justificação

É redundante voltar a mencionar o bem-estar dos animais uma vez que já se encontra 
mencionado na alínea a).
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Alteração 406
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) testes laboratoriais,

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 407
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) embalagem e rotulagem dos 
produtos relativa à sua natureza, 
qualidade e substância.

Or. en

Justificação

A fim de preservar a confiança dos consumidores na cadeia agroalimentar, deve fazer parte 
dos controlos oficiais na produção de carne a verificação da veracidade das menções 
constantes da embalagem e rotulagem dos produtos.

Alteração 408
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) expectativas dos consumidores no 
que diz respeito à natureza, qualidade e 
composição dos alimentos ou das 
mercadorias.

Or. en

Alteração 409
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-B) fiscalização da marcação de 
salubridade e da utilização das marcas,

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 410
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-C) combate a parasitas,

Or. de



PE526.076v01-00 78/102 AM\1013304PT.doc

PT

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 411
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-D) controlo da temperatura,

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 412
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-E) qualidade da água,

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 413
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-F) controlo dos alimentos que entram e 
saem do estabelecimento e de toda a 
documentação que os acompanha,

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 414
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A determinação do cumprimento dos 
requisitos pertinentes por parte do pessoal 
e nas atividades deste no estabelecimento, 
em todas as fases do processo de 
produção;

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 415
Glenis Willmott
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) ponderação de qualquer elemento de 
prova da presença de práticas 
fraudulentas.

Or. en

Justificação

A fim de preservar a confiança dos consumidores na cadeia agroalimentar e proteger a saúde 
dos seres humanos, há que tomar medidas para prevenir práticas fraudulentas na produção 
de carne. Quem realiza os controlos oficiais deve, pois, estar ciente dos riscos de fraude na 
cadeia alimentar e ter isso em conta ao realizar tais controlos oficiais.

Alteração 416
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) A verificação dos registos do 
operador pertinentes;

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 417
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. Depois de efetuar os controlos 
referidos no n.º 1, o veterinário oficial 
deve tomar as medidas adequadas em 
relação:

– à comunicação dos resultados das 
inspeções,

– às decisões relativas às informações 
sobre a cadeia alimentar,

– às decisões relativas aos animais vivos,

– às decisões relativas ao bem-estar dos 
animais, e

– às decisões relativas à carne.

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 418
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos matadouros, cabe à autoridade 
competente assegurar a presença de, pelo 
menos, um veterinário oficial:

a) durante a inspeção ante mortem e post 
mortem;

e

b) nas instalações de tratamento de caça, 
durante a inspeção post mortem.

Nas instalações de desmancha, cabe à 
autoridade competente assegurar a 
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possibilidade de inspeção por um 
veterinário oficial ou auxiliar oficial em 
qualquer momento.

Or. en

Justificação

Reintegra o requisito da atual legislação relativamente à frequência de inspeção nos 
matadouros.

Alteração 419
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-BA (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-BA. Os auxiliares oficiais podem 
coadjuvar o veterinário oficial nos 
controlos oficiais, trabalhando integrados 
numa equipa de inspeção independente.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
139.º, que incluam normas e restrições 
específicas aplicáveis a assistentes oficiais 
que coadjuvam o veterinário oficial em 
determinadas tarefas.

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 420
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que dispõem de pessoal oficial 
em número suficiente para realizar os 
controlos oficiais necessários com a 
frequência especificada.

Or. en

Justificação

Reintegra a legislação atual.

Alteração 421
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-BB (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-BB. Os Estados-Membros podem 
autorizar a assistência de pessoal dos 
matadouros nos controlos oficiais 
desempenhando determinadas funções 
específicas, sob a supervisão do 
veterinário oficial, no que se refere à 
produção de carne de aves de capoeira e 
lagomorfos. Nesse caso, devem assegurar 
que o pessoal que efetua essas tarefas:

– possua as qualificações necessárias e 
seja formado de acordo com as referidas 
disposições;

– atue independentemente do pessoal de 
produção; e

– notifique o veterinário oficial de 
quaisquer deficiências encontradas.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
139.º, que especifiquem as condições 
especiais em que o pessoal dos 
matadouros pode assumir tarefas no 
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controlo da produção de carne de aves de 
capoeira e lagomorfos, assim como a 
conceção e aplicação de testes para 
avaliar o seu desempenho.

Or. de

Justificação

Integração dos elementos essenciais das normas atualmente em vigor no texto do 
regulamento.

Alteração 422
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 139.º no que diz respeito a regras 
específicas para a realização de controlos 
oficiais dos produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano e dos 
animais destinados à produção de tais 
produtos, a fim de verificar o cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a), c), d) e e), aplicáveis a esses 
produtos e animais, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais. Esses atos 
delegados devem estabelecer regras 
relativas aos seguintes aspetos:

A Comissão fica habilitada a adotar 
propostas legislativas no que diz respeito a 
regras específicas para a realização de 
controlos oficiais dos produtos de origem 
animal destinados ao consumo humano e 
dos animais destinados à produção de tais 
produtos, a fim de verificar o cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a), c), d) e e), aplicáveis a esses 
produtos e animais, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais. Essas propostas 
legislativas devem estabelecer regras 
relativas aos seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 423
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 139.º no que diz respeito a regras 
específicas para a realização de controlos 
oficiais dos produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano e dos 
animais destinados à produção de tais 
produtos, a fim de verificar o cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a), c), d) e e), aplicáveis a esses 
produtos e animais, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais. Esses atos delegados 
devem estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 139.º no que diz respeito a regras 
específicas para a realização de controlos 
oficiais dos produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano e dos 
animais destinados à produção de tais 
produtos, a fim de verificar o cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a), d) e e), aplicáveis a esses 
produtos e animais, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais. Esses atos delegados 
devem estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

Or. es

Justificação

Este artigo parece referir-se especificamente ao controlo oficial dos produtos de origem 
animal nos matadouros, instalações de desmancha e instalações de tratamento de caça, pelo 
que não deve estar incluída neste artigo a alínea c) do artigo 1.º, n.º 2, relativo à legislação 
de pensos e de higiene de pensos.

Alteração 424
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a regras 
específicas para a realização de controlos 
oficiais dos produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano e dos 

A Comissão fica habilitada a adotar outros
atos delegados em conformidade com o 
artigo 139.º no que diz respeito a regras 
específicas para a realização de controlos 
oficiais dos produtos de origem animal 
destinados ao consumo humano e dos 
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animais destinados à produção de tais 
produtos, a fim de verificar o cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a), c), d) e e), aplicáveis a esses 
produtos e animais, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais. Esses atos delegados 
devem estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

animais destinados à produção de tais 
produtos, a fim de verificar o cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas a), c), d) e e), aplicáveis a esses 
produtos e animais, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais. Os atos delegados 
devem ter em conta as condições 
específicas em pequenas empresas e 
incluir medidas para facilitar a aplicação 
dos princípios do HACCP em 
conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º 852/2004. Esses 
atos delegados devem estabelecer regras 
relativas aos seguintes aspetos:

Or. de

Alteração 425
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Responsabilidades e tarefas específicas 
das autoridades competentes, em 
complemento das previstas no n.º 1 e nos 
artigos 4.º, 8.º, 9.º, no artigo 10.º, n.º 1, nos 
artigos 11.º, 12.º, 13.º, no artigo 34.º, n.os 1 
e 2, e no artigo 36.º;

a) Responsabilidades e tarefas específicas 
das autoridades competentes, em 
complemento das previstas no n.º 1, no 
artigo 10.º, n.º 1, nos artigos 11.º e 12.º, 
assim como no artigo 34.º, n.os 1 e 2;

Or. de

Justificação

As responsabilidades das autoridades competentes constituem um componente essencial do 
regulamento e devem ser definidas em artigos específicos. A adoção de outros atos delegados 
é considerada demasiado abrangente, uma vez que os mesmos poderiam influenciar a 
posteriori a interpretação de uma parte considerável do presente regulamento.
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Alteração 426
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, os perigos e riscos 
específicos relacionados com cada 
produto de origem animal e os diferentes 
processos a que cada um deles é 
submetido.

Suprimido

Or. en

Alteração 427
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, os perigos e riscos 
específicos relacionados com cada produto 
de origem animal e os diferentes processos 
a que cada um deles é submetido.

b) Requisitos específicos uniformes e 
harmonizados para a realização de 
controlos oficiais e frequência mínima 
harmonizada desses controlos, tendo em 
conta, em complemento dos critérios 
referidos no artigo 8.º, n.º 1, os perigos e 
riscos específicos relacionados com cada 
produto de origem animal e os diferentes 
processos a que cada um deles é 
submetido.

Or. es

Alteração 428
Martina Anderson
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, os perigos e riscos 
específicos relacionados com cada produto 
de origem animal e os diferentes processos 
a que cada um deles é submetido.

b) Requisitos gerais uniformes para a 
realização de controlos oficiais e 
frequência mínima uniforme desses 
controlos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, os perigos e riscos 
específicos relacionados com cada produto 
de origem animal e os diferentes processos 
a que cada um deles é submetido.

Or. en

Alteração 429
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Casos e condições em que o pessoal dos 
matadouros pode ser envolvido nos 
controlos oficiais e conceção e aplicação 
de testes para avaliar o seu desempenho;

Suprimido

Or. de

Justificação

Contemplado na alteração relativa ao artigo 15.º, 1-C (novo).

Alteração 430
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Casos e condições em que o pessoal dos 
matadouros pode ser envolvido nos 
controlos oficiais e conceção e aplicação 
de testes para avaliar o seu desempenho;

Suprimido

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a fiabilidade dos controlos oficiais, importa que os mesmos sejam 
totalmente imparciais. A possibilidade de o pessoal dos matadouros ser envolvido na 
conceção e aplicação dos controlos oficiais constituiria um conflito de interesses.

Alteração 431
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Casos e condições em que o pessoal dos 
matadouros pode ser envolvido nos 
controlos oficiais e conceção e aplicação 
de testes para avaliar o seu desempenho;

Suprimido

Or. en

Justificação

O princípio de que são necessários inspetores independentes para a carne constitui um 
elemento essencial da legislação. Qualquer alargamento da utilização de inspetores ao 
serviço da empresa em matadouros deve ser decidido por codecisão, e não por ato delegado.

Alteração 432
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Casos e condições em que o pessoal dos 
matadouros pode ser envolvido nos 
controlos oficiais e conceção e aplicação 
de testes para avaliar o seu desempenho;

Suprimido

Or. en

Alteração 433
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Casos e condições em que o pessoal dos 
matadouros pode ser envolvido nos 
controlos oficiais e conceção e aplicação 
de testes para avaliar o seu desempenho;

c) Casos e condições em que o pessoal 
qualificado dos matadouros pode ser 
envolvido nos controlos oficiais e conceção 
e aplicação de testes específicos para 
avaliar a sua capacidade técnica;

Or. es

Justificação

A avaliação do comportamento do pessoal talvez não seja a melhor forma de avaliar a 
capacidade técnica do pessoal para exercer determinadas funções.

Alteração 434
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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às previstas nesse número;

Or. de

Justificação

A decisão relativa às medidas a tomar deve ser deixada às autoridades competentes dos 
Estados-Membros, para que seja preservado o princípio da subsidiariedade.

Alteração 435
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Critérios para determinar, com base 
numa análise dos riscos, quando é 
desnecessária a presença do veterinário 
oficial nos matadouros e estabelecimentos 
de tratamento de caça durante os 
controlos oficiais referidos no n.º 1.

Suprimido

Or. de

Justificação

Abordado na alteração relativa ao artigo 15.º, 1-B (novo).

Alteração 436
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Critérios para determinar, com base 
numa análise dos riscos, quando é 
desnecessária a presença do veterinário 
oficial nos matadouros e estabelecimentos 

Suprimido
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de tratamento de caça durante os 
controlos oficiais referidos no n.º 1.

Or. en

Alteração 437
Linda McAvan

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Critérios para determinar, com base 
numa análise dos riscos, quando é 
desnecessária a presença do veterinário 
oficial nos matadouros e estabelecimentos 
de tratamento de caça durante os 
controlos oficiais referidos no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 438
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Critérios para determinar, com base 
numa análise dos riscos, quando é 
desnecessária a presença do veterinário 
oficial nos matadouros e estabelecimentos 
de tratamento de caça durante os 
controlos oficiais referidos no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 439
Martina Anderson
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Critérios para determinar, com base 
numa análise dos riscos, quando é 
desnecessária a presença do veterinário 
oficial nos matadouros e estabelecimentos 
de tratamento de caça durante os 
controlos oficiais referidos no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 440
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Ao adotar atos delegados em 
conformidade com o n.º 2, a Comissão 
deve ter em conta o seguinte:

3. Ao adotar propostas legislativas em 
conformidade com o n.º 2, a Comissão 
deve ter em conta o seguinte:

Or. en

Alteração 441
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A experiência adquirida pelos 
operadores de empresas do setor alimentar 
com a aplicação dos procedimentos 
referidos no artigo 5.º do Regulamento 
(CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu 
e do Conselho48;

a) A experiência adquirida pelas 
autoridades competentes e pelos 
operadores de empresas do setor alimentar 
com a aplicação dos procedimentos 
referidos no artigo 5.º do Regulamento 
(CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu 
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e do Conselho48;

__________________ __________________
48 JO L 139 de 30.4.2004, p. 1. 48 JO L 139 de 30.4.2004, p. 1.

Or. de

Justificação

Na adoção dos atos delegados, é importante ter em conta também as experiências das 
autoridades competentes na aplicação do Regulamento (CE) n.º 852/2004.

Alteração 442
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As expectativas dos consumidores no 
que diz respeito à composição dos 
alimentos e as alterações nos padrões de 
consumo alimentar;

Suprimido

Or. de

Justificação

Não está definida com suficiente clareza a forma como as expectativas dos consumidores são 
verificadas, nem a forma como estas expectativas são integradas na elaboração dos atos 
delegados.

Alteração 443
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) A eventualidade de práticas 
fraudulentas.

Or. en

Alteração 444
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Na medida em que tal não obste à 
concretização dos objetivos de saúde 
humana e animal visados pelas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a), c), 
d) e e), aplicáveis aos produtos de origem 
animal destinados ao consumo humano e 
aos animais destinados à produção de tais 
produtos, ao adotar atos delegados em 
conformidade com o n.º 2 a Comissão deve 
ter igualmente em conta os seguintes 
elementos:

4. Na medida em que tal não obste à 
concretização dos objetivos de saúde 
humana e animal visados pelas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a), c), 
d) e e), aplicáveis aos produtos de origem 
animal destinados ao consumo humano e 
aos animais destinados à produção de tais
produtos, ao adotar propostas legislativas
em conformidade com o n.º 2 a Comissão 
deve ter igualmente em conta os seguintes 
elementos:

Or. en

Alteração 445
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A necessidade de facilitar a aplicação 
dos atos delegados nas pequenas 
empresas;

Suprimido

Or. de
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Justificação

As eventuais facilitações para pequenas empresas devem estar incluídas no ato delegado em 
causa, para garantir melhor legibilidade e posterior aplicação do mesmo. Por isso, este 
aspeto foi incluído na alteração relativa ao artigo 15.º, n.º 2.

Alteração 446
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 139.º no que diz respeito a regras 
relativas aos controlos oficiais destinados a 
verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea a), 
aplicáveis a certas substâncias cuja 
utilização em culturas ou animais, ou na 
produção ou transformação de alimentos 
para consumo humano ou animal, pode 
resultar na presença de resíduos dessas 
substâncias nos alimentos para consumo 
humano ou animal, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais. Esses atos 
delegados devem ter em conta a 
necessidade de garantir um nível mínimo 
de controlos oficiais para impedir a 
utilização dessas substâncias em violação 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea a), e estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

A Comissão fica habilitada a adotar 
propostas legislativas no que diz respeito a 
regras relativas aos controlos oficiais 
destinados a verificar o cumprimento das 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea a), aplicáveis a certas substâncias 
cuja utilização em culturas ou animais, ou 
na produção ou transformação de alimentos 
para consumo humano ou animal, pode 
resultar na presença de resíduos dessas 
substâncias nos alimentos para consumo 
humano ou animal, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais. Essas propostas 
legislativas devem ter em conta a 
necessidade de garantir um nível mínimo 
de controlos oficiais para impedir a 
utilização dessas substâncias em violação 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea a), e estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 447
Martina Anderson
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Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Frequência mínima uniforme dos 
controlos oficiais, tendo em conta, além 
dos critérios referidos no artigo 8.º, n.º 1, 
os requisitos específicos que têm em conta
os perigos e riscos específicos relacionados 
com substâncias não autorizadas e a 
utilização não autorizada de substâncias 
autorizadas;

Or. en

Alteração 448
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 449
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título
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Texto da Comissão Alteração

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos animais, produtos de origem 
animal, produtos germinais, subprodutos 
animais e produtos derivados

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos animais, produtos de origem 
animal, produtos germinais

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 
e não ser transferido para um ato delegado.

Alteração 450
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os controlos oficiais relativos a animais 
devem incluir:

– a verificação das medidas de proteção 
contra riscos biológicos e químicos para a 
saúde humana e animal,

– a verificação das medidas em matéria do 
bem-estar animal, sem prejuízo das 
disposições previstas no artigo 18.º,

– a verificação das medidas do combate 
ou da erradicação das doenças.

Or. de

Justificação

Definição mais exata do conteúdo potencial de um ato delegado.
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Alteração 451
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os controlos oficiais relativos a produtos 
de origem animal devem incluir:

– a verificação da segurança e higiene,

– a verificação da rotulagem e 
embalagem.

Or. de

Justificação

Definição mais exata do conteúdo potencial de um ato delegado.

Alteração 452
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 139.º no que diz respeito a regras 
para a realização de controlos oficiais de 
animais, produtos de origem animal, 
produtos germinais, subprodutos animais e 
produtos derivados, a fim de verificar o 
cumprimento das regras da União referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alíneas d) e e), bem 
como no que diz respeito às ações a 
empreender pelas autoridades competentes 
no seguimento dos controlos oficiais. Esses
atos delegados devem ter em conta os 

A Comissão fica habilitada a adotar 
propostas legislativas no que diz respeito a 
regras para a realização de controlos 
oficiais de animais, produtos de origem 
animal, produtos germinais, subprodutos 
animais e produtos derivados, a fim de 
verificar o cumprimento das regras da 
União referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas d) e e), bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais. Essas propostas 
legislativas devem ter em conta os riscos 
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riscos para a saúde animal relacionados 
com os animais, os produtos de origem 
animal e os produtos germinais, bem como 
os riscos para a saúde humana e animal 
relacionados com os subprodutos animais e 
produtos derivados, e estabelecer regras 
relativas aos seguintes aspetos:

para a saúde animal relacionados com os 
animais, os produtos de origem animal e os 
produtos germinais, bem como os riscos 
para a saúde humana e animal relacionados 
com os subprodutos animais e produtos 
derivados, e estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 453
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a regras para a 
realização de controlos oficiais de animais, 
produtos de origem animal, produtos 
germinais, subprodutos animais e produtos 
derivados, a fim de verificar o 
cumprimento das regras da União referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alíneas d) e e), bem 
como no que diz respeito às ações a 
empreender pelas autoridades competentes 
no seguimento dos controlos oficiais. Esses 
atos delegados devem ter em conta os 
riscos para a saúde animal relacionados 
com os animais, os produtos de origem 
animal e os produtos germinais, bem como 
os riscos para a saúde humana e animal 
relacionados com os subprodutos animais 
e produtos derivados, e estabelecer regras 
relativas aos seguintes aspetos:

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a regras para a 
realização de controlos oficiais de animais, 
produtos de origem animal, produtos 
germinais, subprodutos animais e produtos 
derivados, a fim de verificar o 
cumprimento das regras da União referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alíneas d) e e), bem 
como no que diz respeito às ações a 
empreender pelas autoridades competentes 
no seguimento dos controlos oficiais. Esses 
atos delegados devem ter em conta os 
riscos para a saúde animal relacionados 
com os animais, os produtos de origem 
animal e os produtos germinais e 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

Or. de

Justificação

Separação dos subprodutos animais e produtos derivados.
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Alteração 454
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Responsabilidades e tarefas específicas 
das autoridades competentes, em 
complemento das previstas nos artigos 4.º, 
8.º, 9.º, no artigo 10.º, n.º 1, nos artigos 
11.º, 12.º, 13.º, no artigo 34.º, n.os 1 e 2, e 
no artigo 36.º;

a) Responsabilidades e tarefas específicas 
das autoridades competentes, em 
complemento das previstas no artigo 10.º, 
n.º 1, nos artigos 11.º e 12.º, assim como
no artigo 34.º, n.os 1 e 2;

Or. de

Justificação

As responsabilidades das autoridades competentes constituem um componente essencial do 
regulamento e devem ser definidas em artigos específicos. A adoção de outros atos delegados 
é considerada demasiado abrangente, uma vez que os mesmos poderiam influenciar a 
posteriori a interpretação de uma parte considerável do presente regulamento.

Alteração 455
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en


