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Alteração 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos requisitos de bem-estar 
animal

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos animais vertebrados, produtos 
de origem animal que não se destinam ao 
consumo humano, produtos germinais, 
subprodutos animais e produtos derivados

Or. es

Justificação

O título do presente artigo parece repetir o já estabelecido no artigo 15.º, já que ambos se 
referem aos «animais» e aos «produtos de origem animal». Propõe-se inserir o termo 
«vertebrados» devido ao facto de que, no bem-estar animal, a proteção dos vertebrados está 
limitada.

Alteração 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) No caso de viagens de longo curso 
entre Estados-Membros e com países 
terceiros, controlos oficiais efetuados em 
qualquer fase da viagem de longo curso, 
numa base aleatória ou orientada, a fim 
de confirmar que os períodos de viagem 
declarados são realistas e que a viagem 
cumpre o disposto no Regulamento (CE) 
n.º 1/2005 e, em especial, que os períodos 
de viagem e de repouso respeitam os 
limites estabelecidos no capítulo V do 
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anexo I do Regulamento (CE) n.º 1/2005.

Or. en

Justificação

Surpreendentemente, o artigo 18.º exige a realização de controlos do transporte de animais 
antes da viagem e nos pontos de saída da UE, mas não no decurso da viagem.

Alteração 458
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) No caso de viagens de longo curso 
entre Estados-Membros e com países 
terceiros, controlos oficiais efetuados em 
qualquer fase da viagem de longo curso, 
numa base aleatória ou orientada, a fim 
de confirmar que os períodos de viagem 
declarados são realistas e que a viagem 
está conforme com o disposto no presente 
regulamento e, em especial, que os 
períodos de viagem e de repouso 
respeitam os limites estabelecidos no 
capítulo V do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005;

Or. en

Alteração 459
Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A respetiva disposição no Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais 
durante o transporte especifica que são realizados controlos aos meios de transporte, para 
verificar o cumprimento do capítulo II e, se for caso disso, do capítulo VI do Regulamento. A 
proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais revoga este aspeto do Regulamento 
(CE) n.º 1/2005. Por conseguinte, deve passar a ser incluído na proposta de regulamento 
relativo aos controlos oficiais.

Alteração 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

ii) controlos oficiais para verificar se os 
transportadores cumprem os acordos 
internacionais aplicáveis e dispõem de 
autorizações válidas de transportador e 

ii) controlos oficiais para verificar se os 
transportadores cumprem os acordos 
internacionais aplicáveis, incluindo a 
Convenção Europeia para a Proteção dos 
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certificados de aptidão profissional dos 
condutores e tratadores,

Animais em Transporte Internacional, e 
dispõem de autorizações válidas de 
transportador e certificados de aptidão 
profissional dos condutores e tratadores,

Or. en

Justificação

Será útil esclarecer que o acordo mais relevante é a Convenção Europeia para a Proteção 
dos Animais em Transporte Internacional.

Alteração 462
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) No caso de a autoridade competente 
considerar, no seguimento de um controlo 
oficial previsto na alínea c), subalínea i), 
que os animais não estão aptos a 
continuar a sua viagem, deve proceder-se 
ao seu descarregamento, abeberamento, 
alimentação e repouso, devendo 
procurar-se assistência veterinária, se 
necessário.

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) n.° 1/2005 relativo à proteção dos animais durante o transporte prevê 
que se, num ponto de saída da UE, os animais não estão aptos a continuar a sua viagem, 
deve proceder-se ao seu descarregamento, abeberamento e alimentação, concedendo-lhes 
repouso. A proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais reitera o requisito do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 que exige que os animais sejam controlados nos pontos de 
saída para verificar se estão aptos a continuar a sua viagem, mas não especifica o que deve 
ser feito em relação a animais que se constate não estarem aptos.

Alteração 464
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A prescrição pela Comissão, através 
de atos de execução, de um limite máximo 
de 12 horas de viagem para todos os 
transportes de equídeos para abate, em 
conformidade com a 
Diretiva 2009/156/CE do Conselho e as 
recomendações da AESA;

Or. en
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Alteração 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando as regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea f), exigirem o 
cumprimento de certos parâmetros não 
quantificáveis de bem-estar animal, ou 
quando essas regras impuserem a adoção 
de certas práticas cujo cumprimento não 
possa ser verificado com eficácia 
unicamente através dos métodos e 
técnicas de controlo oficial referidos no 
artigo 13.º, os controlos oficiais 
destinados a verificar o cumprimento 
dessas regras podem incluir a utilização 
de indicadores específicos de bem-estar 
animal, nos casos e nas condições que 
forem definidos em conformidade com o 
disposto no n.º 3, alínea f).

Suprimido

Or. es

Justificação

Propõe-se suprimir este parágrafo devido à sua referência aos indicadores, já que estes não 
são regulados por regulamentação comunitária. É prematuro referir-se aos indicadores e tal 
gera insegurança jurídica, uma vez que se refere algo que não se sabe o que é e que não está 
definido em nenhum regulamento. A Comissão Europeia repetiu várias vezes que elaborará 
uma lei de bem-estar animal que incluirá indicadores. Quando tal lei for apresentada e 
aprovada, esta referência poderá então ser incluída. Por agora, é prematuro.

Alteração 466
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. 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 destinados 
a verificar o cumprimento das regras da 
União referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea 
f). Esses atos delegados devem ter em 
conta os riscos para o bem-estar animal 
relacionados com as atividades agrícolas e 
com o transporte, o abate e a occisão de 
animais, e estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
propostas legislativas no que diz respeito a 
regras para a realização de controlos 
oficiais destinados a verificar o 
cumprimento das regras da União referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea f). Essas 
propostas legislativas devem ter em conta 
os riscos para o bem-estar animal 
relacionados com as atividades agrícolas e 
com o transporte, o abate e a occisão de 
animais, e estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Verificação dos requisitos de bem-estar 
animal nos postos de controlo fronteiriço e 
nos pontos de saída e requisitos mínimos 
aplicáveis a esses pontos de saída;

d) Verificação dos requisitos de bem-estar 
animal nos postos de controlo fronteiriço e 
nos pontos de saída;

Or. es

Justificação

Este é um novo requisito que não aparece na regulamentação em vigor, trata-se de uma 
obrigação limitativa para a decisão dos Estados-Membros e está relacionada com a 
exportação de animais.

Alteração 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Casos e condições em que os controlos 
oficiais destinados e verificar o 
cumprimento dos requisitos de bem-estar 
animal podem incluir a utilização de 
indicadores específicos de bem-estar 
animal baseados em critérios de 
desempenho mensuráveis e conceção 
desses indicadores com base em provas 
científicas e técnicas.

Suprimido

Or. es

Justificação

A Comissão Europeia repetiu várias vezes que elaborará uma lei de bem-estar animal que 
incluirá indicadores. Quando tal lei for apresentada e aprovada, esta referência poderá 
então ser incluída. Por agora, é prematuro.

Alteração 469
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Casos e condições em que os controlos 
oficiais destinados e verificar o 
cumprimento dos requisitos de bem-estar 
animal podem incluir a utilização de 
indicadores específicos de bem-estar 
animal baseados em critérios de 
desempenho mensuráveis e conceção 
desses indicadores com base em provas 
científicas e técnicas.

f) Casos e condições em que os controlos 
oficiais destinados a verificar o 
cumprimento dos requisitos de bem-estar 
animal devem incluir a utilização de 
indicadores específicos de bem-estar 
animal baseados em critérios de 
desempenho mensuráveis e conceção 
desses indicadores com base em provas 
científicas e técnicas.

Or. en
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Alteração 470
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito à fitossanidade

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 dos 
vegetais, produtos vegetais e outros 
objetos, a fim de verificar o cumprimento 
das regras da União referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea g), aplicáveis a essas 
mercadorias, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
desses controlos oficiais. Esses atos 
delegados devem ter em conta os riscos 
fitossanitários associados aos vegetais, 
produtos vegetais e outros objetos no que 
diz respeito a pragas específicas dos 
vegetais ou operadores específicos e 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

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;

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

c) Frequências uniformes dos controlos 
oficiais efetuados pelas autoridades 
competentes aos operadores autorizados a 
emitir passaportes fitossanitários em 
conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais], 
tendo em conta, em complemento dos 
critérios referidos no artigo 8.º, n.º 1, o 
facto de esses operadores terem ou não 
aplicado um plano de gestão dos riscos 
fitossanitários, como referido no artigo 
86.º do Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais], 
para os vegetais, produtos vegetais ou 
outros objetos que produzam;

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

Or. de

Justificação

A autonomização das disposições setoriais em matéria de fitossanidade, material de 
reprodução vegetal e produtos fitofarmacêuticos torna desnecessária no presente regulamento 
a habilitação à adoção de atos delegados.

Alteração 471
Ewald Stadler
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Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito à fitossanidade

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 dos 
vegetais, produtos vegetais e outros 
objetos, a fim de verificar o cumprimento 
das regras da União referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea g), aplicáveis a essas 
mercadorias, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
desses controlos oficiais. Esses atos 
delegados devem ter em conta os riscos 
fitossanitários associados aos vegetais, 
produtos vegetais e outros objetos no que 
diz respeito a pragas específicas dos 
vegetais ou operadores específicos e 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

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;

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

c) Frequências uniformes dos controlos 
oficiais efetuados pelas autoridades 
competentes aos operadores autorizados a 
emitir passaportes fitossanitários em 
conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de
proteção contra as pragas dos vegetais], 
tendo em conta, em complemento dos 
critérios referidos no artigo 8.º, n.º 1, o 
facto de esses operadores terem ou não 
aplicado um plano de gestão dos riscos 
fitossanitários, como referido no artigo 
86.º do Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais], 
para os vegetais, produtos vegetais ou 
outros objetos que produzam;

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

Or. de

Alteração 472
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
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autoridades competentes no que diz 
respeito à fitossanidade

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 dos 
vegetais, produtos vegetais e outros 
objetos, a fim de verificar o cumprimento 
das regras da União referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea g), aplicáveis a essas 
mercadorias, bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
desses controlos oficiais. Esses atos 
delegados devem ter em conta os riscos 
fitossanitários associados aos vegetais, 
produtos vegetais e outros objetos no que 
diz respeito a pragas específicas dos 
vegetais ou operadores específicos e 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

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;

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

c) Frequências uniformes dos controlos 
oficiais efetuados pelas autoridades 
competentes aos operadores autorizados a 
emitir passaportes fitossanitários em 
conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, do 
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Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais], 
tendo em conta, em complemento dos 
critérios referidos no artigo 8.º, n.º 1, o 
facto de esses operadores terem ou não 
aplicado um plano de gestão dos riscos 
fitossanitários, como referido no artigo 
86.º do Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais], 
para os vegetais, produtos vegetais ou 
outros objetos que produzam;

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

Or. en

Alteração 473
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 19 – 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 474
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 475
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito ao material de reprodução vegetal

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 do 
material de reprodução vegetal, a fim de 
verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea h), 
aplicáveis a essas mercadorias, bem como 
no que diz respeito às ações a empreender 
pelas autoridades competentes no 
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seguimento dos controlos oficiais. Esses 
atos delegados devem estabelecer regras 
relativas aos seguintes aspetos:

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;

b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais, tendo em 
conta, em complemento dos critérios 
referidos no artigo 8.º, n.º 1, os riscos 
específicos para a saúde, identidade, 
qualidade e rastreabilidade de certas 
categorias de material de reprodução 
vegetal ou de géneros ou espécies 
específicos;

c) Critérios e condições específicos para 
acionar os mecanismos de assistência 
administrativa previstos no título IV;

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

Or. de

Justificação

A autonomização das disposições setoriais em matéria de fitossanidade, material de 
reprodução vegetal e produtos fitofarmacêuticos torna desnecessária no presente regulamento 
a habilitação à adoção de atos delegados.

Alteração 476
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 20
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito ao material de reprodução vegetal

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 do 
material de reprodução vegetal, a fim de 
verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea h), 
aplicáveis a essas mercadorias, 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) 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;

b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais, tendo em 
conta, em complemento dos critérios 
referidos no artigo 8.º, n.º 1, os riscos 
específicos para a saúde, identidade, 
qualidade e rastreabilidade de certas 
categorias de material de reprodução 
vegetal ou de géneros ou espécies 
específicos;

c) Critérios e condições específicos para 
acionar os mecanismos de assistência 
administrativa previstos no título IV;

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

Alteração 477
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito ao material de reprodução vegetal

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 do 
material de reprodução vegetal, a fim de 
verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea h), 
aplicáveis a essas mercadorias, 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) 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;

b) Requisitos específicos uniformes para a 
realização de controlos oficiais, tendo em 
conta, em complemento dos critérios 
referidos no artigo 8.º, n.º 1, os riscos 
específicos para a saúde, identidade, 
qualidade e rastreabilidade de certas 
categorias de material de reprodução 
vegetal ou de géneros ou espécies 
específicos;
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c) Critérios e condições específicos para 
acionar os mecanismos de assistência 
administrativa previstos no título IV;

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

Or. en

Alteração 478
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 20 – 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 479
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) a frequência mínima dos controlos, 
baseada no risco e de maneira 
diferenciada para cada produto ou 
atividade sujeita a controlos oficiais.

Or. fr
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Justificação

É importante harmonizar uma frequência mínima dos controlos nos diferentes 
Estados-Membros para o material de reprodução vegetal, a fim de garantir o nível 
qualitativo da produção e evitar que um tipo de semente ou planta não eram objeto de 
controlo.

Alteração 480
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Suprimido

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos alimentos geneticamente 
modificados para consumo humano e 
animal

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 dos OGM 
e alimentos geneticamente modificados 
para consumo humano e animal, a fim de 
verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a), b) 
e c), 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 práticas que violem essas regras e 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

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 
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no artigo 36.º;

b) Requisitos específicos uniformes e 
frequências mínimas uniformes aplicáveis 
à realização de controlos oficiais 
relativos:

i) à presença no mercado de OGM e de 
alimentos geneticamente modificados 
para consumo humano e animal que não 
tenham sido autorizados em 
conformidade com a Diretiva 2001/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de março de 2001, relativa à libertação 
deliberada no ambiente de organismos 
geneticamente modificados e que revoga a 
Diretiva 90/220/CEE do Conselho49, ou 
com o Regulamento (CE) n.º 1829/2003,

ii) ao cultivo de OGM e à correta 
aplicação do plano de monitorização 
referido no artigo 13.º, n.º 2, alínea e), da 
Diretiva 2001/18/CE, no artigo 5.º, n.º 5, e 
no artigo 17.º, n.º 5, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003,

iii) à utilização confinada de 
microrganismos geneticamente 
modificados;

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

__________________
49 JO L 106 de 17.4.2001, p. 1.

Or. de

Justificação

A autonomização das disposições setoriais em matéria de fitossanidade, material de 
reprodução vegetal e produtos fitofarmacêuticos torna desnecessária no presente 
regulamento a habilitação à adoção de atos delegados.
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Alteração 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 21 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos OGM e aos alimentos 
geneticamente modificados para consumo 
humano e animal

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos alimentos geneticamente 
modificados para consumo humano e 
animal

Or. es

Justificação

Considera-se adequado manter o âmbito de aplicação limitado aos géneros alimentícios e 
aos alimentos para animais e, do mesmo modo, ao título do artigo.

Alteração 482
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – 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 dos OGM e 
alimentos geneticamente modificados para 
consumo humano e animal, a fim de 
verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a), b) e 
c), 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 

A Comissão fica habilitada a adotar 
propostas legislativas no que diz respeito a 
regras para a realização de controlos 
oficiais dos OGM e alimentos 
geneticamente modificados para consumo 
humano e animal, a fim de verificar o 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alíneas a), b) e c), 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 práticas 
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impedir práticas que violem essas regras e 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

que violem essas regras e estabelecer 
regras relativas aos seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 483
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 21 – 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 484
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Requisitos específicos uniformes e 
frequências mínimas uniformes aplicáveis 
à realização de controlos oficiais relativos:

b) Requisitos específicos uniformes com o 
seu âmbito de aplicação e frequências 
mínimas uniformes aplicáveis à realização
de controlos oficiais relativos:

Or. pl

Alteração 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Requisitos específicos uniformes e 
frequências mínimas uniformes aplicáveis 
à realização de controlos oficiais relativos:

b) Requisitos específicos uniformes e 
frequências mínimas aplicáveis à 
realização de controlos oficiais relativos à 
presença no mercado de OGM e de 
alimentos geneticamente modificados 
para consumo humano e animal que não 
tenham sido autorizados em 
conformidade com a Diretiva 2001/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de março de 2001, relativa à libertação 
deliberada no ambiente de organismos 
geneticamente modificados e que revoga a 
Diretiva 90/220/CEE do Conselho, ou 
com o Regulamento (CE) n.º 1829/2003;

Or. es

Justificação

Já existe um regulamento sobre organismos geneticamente modificados que inclui os 
controlos.

Alteração 486
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) ao cultivo de OGM e à correta aplicação 
do plano de monitorização referido no 
artigo 13.º, n.º 2, alínea e), da Diretiva 
2001/18/CE, no artigo 5.º, n.º 5, e no artigo 
17.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003,

ii) ao cultivo de OGM e à correta aplicação 
do plano de monitorização referido no 
artigo 13.º, n.º 2, alínea e), da Diretiva 
2001/18/CE, e no artigo 5.º, n.º 5, e artigo 
17.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003, incluindo medidas mínimas 
respeitantes à monitorização e vigilância 
dos efeitos potenciais na saúde, saúde 
animal e ambiente,
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Or. en

Alteração 487
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1 – alínea b – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) às medidas mínimas no que se 
refere aos controlos e à comunicação de 
informações destinados a impedir a 
presença acidental de OGM, em 
conformidade com o artigo 26.º da 
Diretiva 2001/18/CE.

Or. en

Alteração 488
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 21 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros poderão sempre 
definir medidas mais rigorosas que as 
medidas referidas no primeiro parágrafo.

Or. en

Alteração 489
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 22
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos produtos fitofarmacêuticos

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 destinados 
a verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea i).

Esses atos delegados devem ter em conta 
os riscos que os produtos 
fitofarmacêuticos podem representar para 
a saúde humana, a saúde animal ou o 
ambiente e estabelecer regras relativas 
aos seguintes aspetos:

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;

b) Requisitos específicos uniformes e 
frequência mínima uniforme dos 
controlos oficiais respeitantes ao fabrico, 
colocação no mercado, entrada na União, 
rotulagem, embalagem, transporte, 
armazenagem e utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, a necessidade de garantir 
a utilização segura e sustentável dos 
produtos fitofarmacêuticos e de lutar 
contra o comércio ilegal desses produtos;

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

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

e) Conceção de sistemas de certificação 
para apoiar as autoridades competentes 
no âmbito da inspeção do equipamento de 
aplicação de pesticidas;

f) Recolha de informações, monitorização 
e comunicação sobre suspeitas de 
envenenamento por produtos 
fitofarmacêuticos;

g) Recolha de informações, monitorização 
e comunicação sobre a contrafação de 
produtos fitofarmacêuticos e o comércio 
ilegal de produtos fitofarmacêuticos.

Or. de

Justificação

A autonomização das disposições setoriais em matéria de fitossanidade, material de 
reprodução vegetal e produtos fitofarmacêuticos torna desnecessária no presente regulamento 
a habilitação à adoção de atos delegados.

Alteração 490
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 1

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 destinados 
a verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea i).

A Comissão fica habilitada a adotar 
propostas legislativas no que diz respeito a 
regras para a realização de controlos 
oficiais destinados a verificar o 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea i).

Or. en
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Alteração 491
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Esses atos delegados devem ter em conta 
os riscos que os produtos fitofarmacêuticos 
podem representar para a saúde humana, a 
saúde animal ou o ambiente e estabelecer 
regras relativas aos seguintes aspetos:

Essas propostas legislativas devem ter em 
conta os riscos que os produtos 
fitofarmacêuticos podem representar para a 
saúde humana, a saúde animal ou o 
ambiente e estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 492
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2 – 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 493
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

b) Requisitos específicos uniformes e b) Requisitos específicos uniformes e 
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frequência mínima uniforme dos controlos 
oficiais respeitantes ao fabrico, colocação 
no mercado, entrada na União, rotulagem, 
embalagem, transporte, armazenagem e 
utilização de produtos fitofarmacêuticos, 
tendo em conta, em complemento dos 
critérios referidos no artigo 8.º, n.º 1, a 
necessidade de garantir a utilização segura 
e sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos e de lutar contra o 
comércio ilegal desses produtos;

frequência mínima uniforme dos controlos 
oficiais respeitantes ao fabrico, colocação 
no mercado, entrada na União, rotulagem, 
embalagem, transporte, armazenagem, 
comércio paralelo e utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, a necessidade de garantir a 
utilização segura e sustentável dos 
produtos fitofarmacêuticos e de lutar contra 
o comércio ilegal desses produtos;

Or. en

Alteração 494
Mario Pirillo

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

Texto da Comissão Alteração

b) Requisitos específicos uniformes e 
frequência mínima uniforme dos controlos 
oficiais respeitantes ao fabrico, colocação 
no mercado, entrada na União, rotulagem, 
embalagem, transporte, armazenagem e 
utilização de produtos fitofarmacêuticos, 
tendo em conta, em complemento dos 
critérios referidos no artigo 8.º, n.º 1, a 
necessidade de garantir a utilização segura 
e sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos e de lutar contra o 
comércio ilegal desses produtos;

b) Requisitos específicos uniformes e 
frequência mínima uniforme dos controlos 
oficiais respeitantes ao fabrico, colocação 
no mercado, entrada na União, rotulagem, 
embalagem, transporte, armazenagem, 
comércio paralelo e utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, tendo em conta, em 
complemento dos critérios referidos no 
artigo 8.º, n.º 1, a necessidade de garantir a 
utilização segura e sustentável dos 
produtos fitofarmacêuticos e de lutar contra 
o comércio ilegal desses produtos;

Or. it

Justificação

O comércio paralelo está previsto no artigo 68.º, «Monitorização e controlos», do 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009.
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Alteração 495
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Alteração 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 497
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Requisitos específicos uniformes 
para a criação de um registo ou de uma 
base de dados em matéria de produção, 
embalagem e instalações de 
armazenagem;



AM\1013305PT.doc 33/114 PE526.077v01-00

PT

Or. it

Alteração 498
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Alteração 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos produtos biológicos, às 
denominações de origem protegidas, às 
indicações geográficas protegidas e às 
especialidades tradicionais garantidas

1. 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 
destinados a verificar o cumprimento das 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas j) e k), bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
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autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais.

2. No que diz respeito às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea j), os atos 
delegados referidos no n.º 1 devem 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

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 a 13.º, no artigo 34.º, n.os 1 e 2, e no 
artigo 36.º, e em complemento do disposto 
nos artigos 25.º, 29.º, 30.º e 32.º para a 
aprovação e supervisão dos organismos 
delegados;

b) Requisitos complementares aos 
referidos no artigo 8.º, n.º 1, para a 
avaliação dos riscos e para a definição da 
frequência dos controlos oficiais, bem 
como para a amostragem, conforme 
adequado, tendo em conta o risco de 
ocorrência de incumprimentos;

c) Frequência mínima dos controlos 
oficiais dos operadores, como definidos 
no artigo 2.º, alínea d), do Regulamento 
(CE) n.º 834/2007, e casos e condições em 
que tais operadores ficam isentos de 
certos controlos oficiais;

d) Métodos e técnicas de controlo oficial 
complementares aos referidos nos artigos 
13.º e 33.º, n.os 1 a 5, e requisitos 
específicos para a realização dos 
controlos oficiais destinados a garantir a 
rastreabilidade dos produtos biológicos 
em todas as fases de produção, 
preparação e distribuição e a fornecer 
garantias do cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea j);

e) Critérios complementares aos referidos 
no artigo 135.º, n.º 1, segundo parágrafo, 
e no artigo 30.º, n.º 1, do Regulamento 
(CE) n.º 834/2007, relativos às medidas a 
tomar em caso de ocorrência de 
incumprimento, e medidas 
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complementares às previstas no artigo 
135.º, n.º 2;

f) Requisitos complementares aos 
previstos no artigo 4.º, n.º 1, alínea f), 
relativos às instalações e ao equipamento 
necessários para efetuar controlos oficiais 
e condições e obrigações complementares 
às referidas nos artigos 25.º a 30.º e no 
artigo 32.º para a delegação de tarefas de 
controlo oficial;

g) Obrigações de comunicação 
complementares às referidas nos artigos 
12.º e 31.º respeitantes às autoridades 
competentes, às autoridades de controlo 
dos produtos biológicos e aos organismos 
delegados responsáveis por controlos 
oficiais;

h) Critérios e condições específicos para 
acionar os mecanismos de assistência 
administrativa previstos no título IV.

3. No que diz respeito às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea k), os atos 
delegados referidos no n.º 1 devem 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

a) Requisitos, métodos e técnicas 
complementares aos referidos nos artigos 
11.º e 13.º para os controlos oficiais 
destinados a verificar o cumprimento das 
especificações dos produtos e dos 
requisitos de rotulagem;

b) Métodos e técnicas complementares aos 
referidos no artigo 13.º para a realização 
dos controlos oficiais destinados a 
garantir a rastreabilidade dos produtos 
abrangidos pelas regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, alínea k), em todas as 
fases de produção, preparação e 
distribuição, e a fornecer garantias do 
cumprimento dessas regras;

c) Critérios específicos e conteúdos 
específicos complementares aos previstos 
no artigo 108.º para a elaboração das 
partes relevantes do plano nacional de 
controlo plurianual previsto no artigo 
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107, n.º 1, e conteúdos específicos 
complementares do relatório previsto no 
artigo 112.º;

d) Critérios e condições específicos para 
acionar os mecanismos de assistência 
administrativa previstos no título IV;

e) Medidas específicas a tomar, além das 
referidas no artigo 135.º, n.º 2, em caso de 
incumprimento e de incumprimento grave 
ou recorrente;

4. Quando adequado, os atos delegados 
referidos no n.º 2 e no n.º 3 devem 
estabelecer derrogações às disposições do 
presente regulamento referidas nesses 
números.

Or. es

Justificação

A alteração é coerente com a alteração ao artigo 23.º-A (novo).

Alteração 500
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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 destinados 
a verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas j) e k), 
bem como no que diz respeito às ações a 
empreender pelas autoridades competentes 
no seguimento dos controlos oficiais.

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
propostas legislativas no que diz respeito a 
regras para a realização de controlos 
oficiais destinados a verificar o 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea k), bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais.

Or. en
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Alteração 501
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea j), os atos 
delegados referidos no n.º 1 devem 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 27.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 834/2007, a fim de verificar o 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea j), 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. en

Alteração 502
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 23-A – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No que diz respeito às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea j), os atos 
delegados referidos no n.º 1 devem 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

2. No que diz respeito às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea j), os atos 
delegados para a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 835/2007 referidos 
no n.º 1 devem estabelecer regras relativas 
aos seguintes aspetos:

Or. it

Justificação

A adoção de medidas de aplicação relativas ao controlo da produção biológica está, de facto, 
intimamente ligada à adoção de medidas de aplicação relativas às regras de produção, 
rotulagem e importação de produtos biológicos, cuja responsabilidade é da Direção-Geral 
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da Agricultura da Comissão Europeia.

Alteração 503
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – 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 a 13.º, no artigo 34.º, n.os 1 e 2, e no 
artigo 36.º, e em complemento do disposto 
nos artigos 25.º, 29.º, 30.º e 32.º para a 
aprovação e supervisão dos organismos 
delegados;

a) Responsabilidades e tarefas específicas 
dos operadores, das autoridades 
competentes e dos organismos delegados 
na garantia do cumprimento das 
disposições do Regulamento (CE) 
n.º 834/2007, em complemento das 
previstas nos artigos 4.º, 8.º, 9.º, no artigo 
10.º, n.º 1, nos artigos 11.º a 13.º, no artigo 
34.º, n.os 1 e 2, e no artigo 36.º, e em 
complemento do disposto nos artigos 25.º, 
29.º, 30.º e 32.º para a aprovação e 
supervisão dos organismos delegados;

Or. en

Justificação

O certificado de agricultura biológica tem por base uma abordagem processual. É necessário 
realçar esta especificidade, a fim de manter o atual sistema de controlo biológico.

Alteração 504
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Métodos e técnicas de controlo oficial 
complementares aos referidos nos artigos 
13.º e 33.º, n.os 1 a 5, e requisitos 
específicos para a realização dos 
controlos oficiais destinados a garantir a 
rastreabilidade dos produtos biológicos 
em todas as fases de produção, 

Suprimido
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preparação e distribuição e a fornecer 
garantias do cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea j);

Or. pl

Alteração 505
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Obrigações de comunicação 
complementares às referidas nos artigos 
12.º e 31.º respeitantes às autoridades 
competentes, às autoridades de controlo 
dos produtos biológicos e aos organismos 
delegados responsáveis por controlos 
oficiais;

Suprimido

Or. pl

Alteração 506
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No que diz respeito às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea k), os atos 
delegados referidos no n.º 1 devem 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

3. No que diz respeito às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea k), as propostas 
legislativas referidas no n.º 1 devem 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

Or. en
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Alteração 507
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando adequado, os atos delegados 
referidos no n.º 2 e no n.º 3 devem 
estabelecer derrogações às disposições do 
presente regulamento referidas nesses 
números.

4. Quando adequado, os atos delegados 
referidos no n.º 2 devem estabelecer 
derrogações às disposições do presente 
regulamento referidas nesses números.

Or. en

Alteração 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos produtos biológicos, às 
denominações de origem protegidas, às 
indicações geográficas protegidas e às 
especialidades tradicionais garantidas

1. 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 
destinados a verificar o cumprimento das 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alíneas j) e k), bem como no que diz 
respeito às ações a empreender pelas 
autoridades competentes no seguimento 
dos controlos oficiais.

2. No que diz respeito às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea j), os atos 
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delegados referidos no n.º 1 devem 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

a) Critérios complementares aos referidos 
no artigo 135.º, n.º 1, segundo parágrafo, 
e no artigo 30.º, n.º 1, do Regulamento 
(CE) n.º 834/2007, relativos às medidas a 
tomar em caso de ocorrência de 
incumprimento, e medidas 
complementares às previstas no 
artigo 135.º, n.º 2;

b) Requisitos complementares aos 
previstos no artigo 4.º, n.º 1, alínea f), 
relativos às instalações e ao equipamento 
necessários para efetuar controlos oficiais 
e condições e obrigações complementares 
às referidas nos artigos 25.º a 30.º e no 
artigo 32.º para a delegação de tarefas de 
controlo oficial;

c) Critérios e condições específicos para 
acionar os mecanismos de assistência 
administrativa previstos no título IV.

3. No que diz respeito às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea j), a Comissão 
pode, por meio de atos de execução, 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

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 a 13.º, no artigo 34.º, n.os 1 e 2, e no 
artigo 36.º, e em complemento do disposto 
nos artigos 25.º, 29.º, 30.º e 32.º para a 
aprovação e supervisão dos organismos 
delegados;

b) Requisitos complementares aos 
referidos no artigo 8.º, n.º 1, para a 
avaliação dos riscos e para a definição da 
frequência dos controlos oficiais, bem 
como para a amostragem, conforme 
adequado, tendo em conta o risco de 
ocorrência de incumprimentos;

c) Frequência mínima dos controlos 
oficiais dos operadores, como definidos 
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no artigo 2.º, alínea d), do Regulamento 
(CE) n.º 834/2007, e casos e condições em 
que tais operadores ficam isentos de 
certos controlos oficiais;

d) Métodos e técnicas de controlo oficial 
complementares aos referidos nos 
artigos 13.º e 33.º, n.os 1 a 5, e requisitos 
específicos para a realização dos 
controlos oficiais destinados a garantir a 
rastreabilidade dos produtos biológicos 
em todas as fases de produção, 
preparação e distribuição e a fornecer 
garantias do cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea j);

e) Obrigações de comunicação 
complementares às referidas nos 
artigos 12.º e 31.º respeitantes às 
autoridades competentes, às autoridades 
de controlo dos produtos biológicos e aos 
organismos delegados responsáveis por 
controlos oficiais;

Os referidos atos de execução são 
adotados no Comité específico 
estabelecido no artigo 37.º do 
Regulamento (CE) nº 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, 
relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91;

4. No que diz respeito às regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, alínea k), os atos 
delegados referidos no n.º 1 devem 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
aspetos:

a) Critérios e condições específicos para 
acionar os mecanismos de assistência 
administrativa previstos no título IV;

b) Medidas específicas a tomar, além das 
referidas no artigo 135.º, n.º 2, em caso de 
incumprimento e de incumprimento grave 
ou recorrente;

5. No que diz respeito às regras referidas
no artigo 1.º, n.º 2, alínea k), a Comissão 
pode, por meio de atos de execução, 
estabelecer regras relativas aos seguintes 
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aspetos:

a) Requisitos, métodos e técnicas 
complementares aos referidos nos artigos 
11.º e 13.º para os controlos oficiais 
destinados a verificar o cumprimento das 
especificações dos produtos e dos 
requisitos de rotulagem;

b) Métodos e técnicas complementares aos 
referidos no artigo 13.º para a realização 
dos controlos oficiais destinados a 
garantir a rastreabilidade dos produtos 
abrangidos pelas regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, alínea k), em todas as 
fases de produção, preparação e 
distribuição, e a fornecer garantias do 
cumprimento dessas regras;

c) Critérios específicos e conteúdos 
específicos complementares aos previstos
no artigo 108.º para a elaboração das 
partes relevantes do plano nacional de 
controlo plurianual previsto no artigo 
107, n.º 1, e conteúdos específicos 
complementares do relatório previsto no 
artigo 112.º;

Os referidos atos de execução são 
adotados nos Comités específicos 
estabelecidos no artigo 57.º do 
Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de novembro de 2012, relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos 
géneros alimentícios, no artigo 195.º do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho, de 22 de outubro de 2007, que 
estabelece uma organização comum dos 
mercados agrícolas e disposições 
específicas para certos produtos agrícolas 
(Regulamento «OCM única») e no 
artigo 25.º do Regulamento (CE) n.º 
110/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de janeiro de 2008, 
relativo à definição, designação, 
apresentação, rotulagem e proteção das 
indicações geográficas das bebidas 
espirituosas e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 1576/89 do Conselho e no 
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Regulamento (CE) n.º 834/2007 do 
Conselho, de 28 de junho de 2007, 
relativo à produção biológica e à 
rotulagem dos produtos biológicos e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91.

Or. es

Justificação

A presente alteração substitui o artigo 23.º. Propõe-se uma nova redação mais clara. 
Especialmente em relação às regras específicas para DOP, IGP, ETG e produtos biológicos, 
é necessária uma aplicação uniforme em todo o território da União, tendo sempre sido, na 
verdade, aprovadas através de um comité de regulamentação devido à sua especificidade.

Alteração 509
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a regras 
específicas sobre os controlos oficiais de 
certas categorias de alimentos para 
consumo humano ou animal destinados a 
verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas a) a e), 
bem como no que diz respeito às ações a 
empreender pelas autoridades competentes 
no seguimento dos controlos oficiais. Esses 
atos delegados devem tratar os riscos 
recentemente identificados que os 
alimentos para consumo humano ou animal 
possam acarretar para a saúde humana ou 
animal ou, no que diz respeito aos OGM e 
aos produtos fitofarmacêuticos, para o 
ambiente, ou quaisquer riscos dessa 
natureza resultantes de novos padrões de 
produção ou de consumo de alimentos para 
consumo humano ou animal, ou que não 

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
propostas legislativas no que diz respeito a 
regras específicas sobre os controlos 
oficiais de certas categorias de alimentos 
para consumo humano ou animal 
destinados a verificar o cumprimento das 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas 
a) a e), bem como no que diz respeito às 
ações a empreender pelas autoridades 
competentes no seguimento dos controlos 
oficiais. Essas propostas legislativas
devem tratar os riscos recentemente 
identificados que os alimentos para 
consumo humano ou animal possam 
acarretar para a saúde humana ou animal 
ou, no que diz respeito aos OGM e aos 
produtos fitofarmacêuticos, para o 
ambiente, ou quaisquer riscos dessa 
natureza resultantes de novos padrões de 
produção ou de consumo de alimentos para 
consumo humano ou animal, ou que não 
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possam ser tratados com eficácia na 
ausência de especificações comuns 
aplicáveis aos controlos oficiais ou à ação a 
empreender pelas autoridades competentes 
no seguimento desses controlos oficiais, e 
devem estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

possam ser tratados com eficácia na 
ausência de especificações comuns 
aplicáveis aos controlos oficiais ou à ação a 
empreender pelas autoridades competentes 
no seguimento desses controlos oficiais, e 
devem estabelecer regras relativas aos 
seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 510
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 511
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º-A

Regras específicas sobre os controlos 
oficiais e a ação a empreender pelas 
autoridades competentes no que diz 
respeito aos materiais e objetos destinados 
a entrar em contacto com os alimentos.

A Comissão pode adotar atos de execução 
relativos à aplicação uniforme dos 
controlos oficiais e a ação a empreender 
pelas autoridades competentes no que diz 
respeito aos materiais e objetos destinados 
a entrar em contacto com os alimentos. 
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

Os materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos estão incluídos no 
âmbito de aplicação e devem, por conseguinte, ter um artigo de regras específicas.

Alteração 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes podem 
delegar tarefas de controlo oficial 
específicas num ou mais organismos 
delegados ou pessoas singulares, em 
conformidade com as condições previstas, 
respetivamente, nos artigos 26.º e 27.º

Suprimido

Or. de

Alteração 514
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes podem 
delegar tarefas de controlo oficial 
específicas num ou mais organismos 
delegados ou pessoas singulares, em 
conformidade com as condições previstas, 
respetivamente, nos artigos 26.º e 27.º

1. As autoridades competentes podem 
delegar tarefas de controlo oficial
específicas num ou mais organismos 
delegados ou pessoas singulares, em 
conformidade com as condições previstas, 
respetivamente, nos artigos 26.º e 27.º 
Podem delegar provisoriamente as tarefas 
de controlo oficial específicas a um ou 
mais organismos delegados que não 
obedeçam ao artigo 26.º, n.º 1, alínea b-
iv), durante um ano renovável por um 
período equivalente, a fim de permitir a 
avaliação necessária à acreditação destes 
organismos delegados ou para fazer face 
a uma situação de emergência ou de 
riscos emergentes para a saúde humana, 
a saúde animal, a fitossanidade, o bem-
estar animal ou, no que diz respeito aos 
OGM e aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

Or. fr
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Justificação

É necessário poder designar delegados, temporariamente, para permitir a avaliação por 
parte do organismo nacional de acreditação durante o funcionamento dos delegados e 
garantir a validade jurídica das suas atividades ou para dar resposta às situações de 
emergência, por exemplo, em matéria de saúde animal e de fitossanidade.

Alteração 515
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes podem 
delegar tarefas de controlo oficial 
específicas num ou mais organismos 
delegados ou pessoas singulares, em 
conformidade com as condições previstas, 
respetivamente, nos artigos 26.º e 27.º

1. As autoridades competentes podem 
delegar tarefas de controlo oficial 
específicas num ou mais organismos 
delegados ou pessoas singulares, em 
conformidade com as condições previstas, 
respetivamente, nos artigos 26.º e 27.º As 
autoridades competentes não podem 
delegar tarefas de controlo oficial 
específicas em pessoas naturais no que 
respeita aos controlos oficiais destinados 
a verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea j).

Or. en

Justificação

O certificado de agricultura biológica tem por base uma abordagem processual. É necessário 
realçar esta especificidade, a fim de manter o atual sistema de controlo biológico.

Alteração 516
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes não podem 
delegar a decisão relativa às medidas 
previstas no artigo 135.º, n.º 1, alínea b), e 
no artigo 135.º, n.os 2 e 3.

Suprimido

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

Or. fr

Justificação

Os delegados devem poder tomar decisões, na sequência das não-conformidades observadas, 
para pedirem ao operador para sanar a situação ou para tomarem as medidas de emergência 
necessárias à proteção da saúde pública, por exemplo, a consignação dos géneros 
alimentícios perigosos para a saúde, de vegetais ou de animais que sofram de uma doença. 
Compete à autoridade competente enquadrar a natureza e o âmbito destas decisões.

Alteração 517
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes não podem 
delegar a decisão relativa às medidas 
previstas no artigo 135.º, n.º 1, alínea b), e 
no artigo 135.º, n.os 2 e 3.

As autoridades competentes não podem 
delegar a decisão relativa às medidas 
previstas no artigo 135.º, n.º 1, alínea b), e 
no artigo 135.º, n.os 2 e 3. Também as 
tarefas relativas a animais e produtos de 
origem animal não podem ser delegadas, 
devendo ser sempre efetuadas por um 
veterinário oficial.

Or. en



PE526.077v01-00 50/114 AM\1013305PT.doc

PT

Alteração 518
Corinne Lepage

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O certificado de agricultura biológica tem por base uma abordagem processual. É necessário 
realçar esta especificidade, a fim de manter o atual sistema de controlo biológico.

Alteração 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

O disposto no primeiro parágrafo não é 
aplicável às medidas a tomar em 
conformidade com o artigo 135.º ou com as 
regras fixadas no artigo 23.º, n.º 2, 
alínea a) e n.º 4, alínea b), no seguimento 
dos controlos oficiais destinados a verificar 
o cumprimento das regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, alíneas j) e k).

Or. es
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Justificação

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

Alteração 520
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 521
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. fr

Justificação

A possibilidade da delegação de tarefas em organismos e em pessoas físicas é um elemento 
essencial do regulamento e não deve ser modificado por ato delegado mas apenas pelo 
legislador no ato de base.

Alteração 522
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente disposição é retirada do Regulamento (CE) n.º 882/2004. Convém igualmente 
permitir listas positivas.

Alteração 523
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que as autoridades competentes 
delegarem num ou mais organismos 
delegados tarefas de controlo oficial 

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

.

específicas destinadas a verificar o 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea j) e alínea k), devem 
atribuir um número de código a cada 
organismo delegado e designar autoridades 
responsáveis pela sua aprovação e 
supervisão.

Or. pl

Alteração 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 525
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

ii-A) do período pelo qual serão delegadas 
as referidas tarefas;

Or. pl

Alteração 526
Daciana Octavia Sârbu

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

Texto da Comissão Alteração

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

iii) é imparcial e independente, não é 
contratado direta ou indiretamente pelo 
operador a quem realiza atividades de 
controlo e não se encontra em situação de 
conflito de interesses no que se refere ao 
exercício das tarefas de controlo oficial 
específicas que nele sejam delegadas,

Or. en

Justificação

A independência dos organismos delegados em relação aos operadores é crucial e deve ser 
frisada no texto.

Alteração 527
Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No sentido de evitar quaisquer conflitos de interesses, os organismos delegados devem ser 
absolutamente  independentes dos operadores a quem efetuam controlos oficiais ou outras 
atividades oficiais. Neste contexto, o termo «independente» é bem mais claro do que o termo 
«imparcial».

Alteração 528
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto legislativo em apreço. Os 
considerandos devem igualmente ser 
adaptados.)

Or. en

Alteração 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iv-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv-A) impõe aos membros do seu pessoal a 
não divulgação das informações obtidas 
durante a realização dos controlos oficiais 
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e outras atividades oficiais que, pela sua 
natureza, estejam abrangidas pelo sigilo 
profissional.

Or. es

Justificação

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

Alteração 530
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 29 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Organizar auditorias ou inspeções a 
esses organismos ou pessoas, conforme 
necessário;

a) Organizar auditorias ou inspeções 
periódicas e sem aviso prévio a esses 
organismos ou pessoas;

Or. en

Alteração 531
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 29 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Organizar auditorias ou inspeções a 
esses organismos ou pessoas, conforme 
necessário;

a) Organizar auditorias ou inspeções a 
esses organismos ou pessoas;

Or. de
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Alteração 532
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 29 – parágrafo 1 – alínea b – subalínea ii) – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) ficar demonstrado que a independência 
ou imparcialidade do organismo delegado 
ou pessoa singular está comprometida.

Or. en

Alteração 533
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 32 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Organizar auditorias ou inspeções a 
esses organismos ou pessoas, conforme 
necessário;

a) Organizar auditorias ou inspeções a 
esses organismos ou pessoas;

Or. de

Alteração 534
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os métodos de amostragem e de análise, 
teste e diagnóstico laboratoriais utilizados 
durante os controlos oficiais e outras 
atividades oficiais devem respeitar as 
regras da União que estabelecem esses 
métodos ou os critérios de desempenho 
aplicáveis a esses métodos.

1. Os métodos de amostragem e teste 
utilizados durante os controlos oficiais e 
outras atividades oficiais devem respeitar 
as regras da União que estabelecem esses 
métodos ou os critérios de desempenho 
aplicáveis a esses métodos.
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Or. pl

Alteração 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os métodos de amostragem e de análise, 
teste e diagnóstico laboratoriais utilizados 
durante os controlos oficiais e outras 
atividades oficiais devem respeitar as 
regras da União que estabelecem esses 
métodos ou os critérios de desempenho 
aplicáveis a esses métodos.

1. Os métodos de amostragem e de análise, 
teste e diagnóstico laboratoriais utilizados 
durante os controlos oficiais devem 
respeitar as regras da União que 
estabelecem esses métodos ou os critérios 
de desempenho aplicáveis a esses métodos.

Or. es

Justificação

Supressão em coerência com a supressão do artigo 1.º.

Alteração 536
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 538
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os métodos disponíveis mais recentes
que respeitem as regras ou protocolos 
relevantes reconhecidos 
internacionalmente, incluindo os aceites 
pelo Comité Europeu de Normalização 
(CEN); ou

a) Os métodos validados mais relevantes
que respeitem as regras ou protocolos 
científicos reconhecidos 
internacionalmente, a menos que não se 
revelem eficazes ou adequados com vista 
ao objetivo legítimo pretendido. Os 
métodos válidos mais relevantes incluem, 
por exemplo:

i) os métodos aceites pelo Comité Europeu 
de Normalização (CEN) ou pela 
Organização Internacional de 
Normalização (ISO), ou,

ii) os métodos acordados na legislação 
nacional, ou,

iii) os métodos desenvolvidos ou 
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recomendados pelos laboratórios de 
referência da União Europeia (LRUE), 
ou,

iv) os métodos desenvolvidos ou 
recomendados pelos laboratórios 
nacionais de referência (LNR);

Or. en

Alteração 539
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Na ausência das regras ou protocolos 
referidos na alínea a), os métodos 
relevantes desenvolvidos ou 
recomendados pelos laboratórios de 
referência da União Europeia e validados 
em conformidade com protocolos 
científicos aceites internacionalmente; ou

b) Na ausência do referido na alínea a), 
outros métodos adequados à finalidade 
pretendida ou desenvolvidos e validados 
em conformidade com protocolos 
científicos reconhecidos
internacionalmente;

Or. en

Alteração 540
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Na ausência das regras ou protocolos 
referidos na alínea a) e dos métodos 
referidos na alínea b), os métodos que 
respeitem as regras relevantes 
estabelecidas a nível nacional; ou

c) Na ausência do referido nas alínea a) e 
b), os métodos validados num único 
laboratório e desenvolvidos em 
conformidade com protocolos científicos 
aceites internacionalmente.

Or. en
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Alteração 541
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Na ausência das regras ou protocolos 
referidos na alínea a), dos métodos 
referidos na alínea b) e das regras 
nacionais referidas na alínea c), os 
métodos relevantes desenvolvidos ou 
recomendados pelos laboratórios 
nacionais de referência e validados em 
conformidade com protocolos científicos 
aceites internacionalmente; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 542
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Na ausência das regras ou protocolos 
referidos na alínea a), dos métodos 
referidos na alínea b), das regras 
nacionais referidas na alínea c) e dos 
métodos referidos na alínea d), os 
métodos relevantes validados em 
conformidade com protocolos científicos 
aceites internacionalmente.

Suprimido

Or. en

Alteração 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No contexto do rastreio, do rastreio 
seletivo e de outras atividades oficiais, na 
ausência das regras da União referidas no 
n.º 1 pode ser utilizado qualquer dos 
métodos referidos no n.º 2.

3. No processo de seleção de amostras 
mediante monitorização e vigilância 
seletiva, na ausência das regras da União 
referidas no n.º 1, pode ser utilizado 
qualquer dos métodos referidos no n.º 2.

Or. es

Justificação

Supressão em coerência com o artigo 1.º e a proposta de alteração da definição de rastreio 
no glossário (ver a proposta de alteração da definição 41).

Alteração 544
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 545
Marusya Lyubcheva

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As amostras devem ser colhidas, 
manuseadas e rotuladas de forma a garantir 
a sua validade jurídica, científica e técnica.

6. As amostras devem ser colhidas, de 
acordo com as normas de análise 
aplicáveis aos produtos em causa,
manuseadas e rotuladas de forma a garantir 
a sua validade jurídica, científica e técnica.

Or. bg

Alteração 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As amostras devem ser colhidas, 
manuseadas e rotuladas de forma a garantir 
a sua validade jurídica, científica e técnica.

6. As amostras devem ser colhidas, 
manuseadas e rotuladas de forma a garantir 
a sua validade jurídica, científica e técnica. 
A dimensão das amostras recolhidas deve 
ser suficiente para permitir a emissão de 
um segundo parecer de peritos. O 
produtor de alimentos para animais ou de 
géneros alimentícios deve ser 
imediatamente informado pela autoridade 
competente de que foi recolhida uma 
amostra e de que será reservada uma 
quantidade suficiente para um segundo 
parecer.

Or. de

Alteração 547
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. No que respeita aos OGM, os 
métodos devem ser desenvolvidos e 
obrigatoriamente aplicados com o objetivo 
de:

– identificar e proceder ao rastreio de 
eventos combinados no mercado,

– fornecer dados sobre resíduos 
decorrentes de tratamentos com 
herbicidas complementares,

– fornecer dados sobre a expressão e o 
conteúdo dos componentes, 
designadamente proteínas expressas nas 
plantas.

Or. en

Alteração 548
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. No que respeita aos produtos de 
origem animal, os métodos devem ser 
desenvolvidos e obrigatoriamente 
aplicados com o objetivo de identificar e 
proceder ao rastreio de material de 
reprodução a partir de animais clonados, 
bem como descendentes de animais 
clonados e produtos derivados dos 
mesmos;

Or. en
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Alteração 549
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O n.º 1 não é aplicável no que respeita às 
regras relativas aos domínios enunciados 
no artigo 1.º, n.º 2, alíneas g) e h).

Or. en

Alteração 550
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
garantir que os operadores cujos animais 
ou mercadorias são sujeitos a amostragem, 
análise, teste ou diagnóstico no contexto de 
controlos oficiais têm o direito de solicitar 
um segundo parecer de peritos.

As autoridades competentes devem 
garantir que os operadores cujos animais 
ou mercadorias são sujeitos a amostragem, 
análise, teste ou diagnóstico no contexto de 
controlos oficiais têm o direito de solicitar 
um segundo parecer de peritos, desde que 
isso seja pertinente e tecnicamente 
exequível.

Or. de

Justificação

Um segundo parecer de peritos não é em todos os casos adequado e pode ser tecnicamente 
difícil de conseguir (por exemplo, devido à presença de corpos estranhos nas amostras).

Alteração 551
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
garantir que os operadores cujos animais 
ou mercadorias são sujeitos a amostragem, 
análise, teste ou diagnóstico no contexto de 
controlos oficiais têm o direito de solicitar 
um segundo parecer de peritos.

As autoridades competentes devem 
garantir que os operadores cujos animais 
ou mercadorias são sujeitos a amostragem, 
análise, teste ou diagnóstico no contexto de 
controlos oficiais têm o direito de solicitar 
um segundo parecer de peritos. Os custos 
desse parecer suporta o operador 
solicitante.

Or. pl

Alteração 552
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Permitirá sempre ao operador solicitar 
um reexame documental da amostragem, 
análise, teste ou diagnóstico por outro 
perito;

a) Permitirá sempre ao operador solicitar 
um reexame documental da amostragem, 
análise, teste ou diagnóstico por outro 
perito designado pelo laboratório de 
referência ou, se não for impossível, por 
um outro laboratório oficial pelo menos 
equivalente;

Or. pl

Alteração 553
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) Quando relevante e tecnicamente viável, 
tendo em conta, em especial, a prevalência 

b) Quando relevante e tecnicamente viável, 
tendo em conta, em especial, a prevalência 
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e distribuição do perigo nos animais e nas 
mercadorias, o caráter perecível das 
amostras ou das mercadorias e a 
quantidade de substrato disponível, 
permitirá ao operador solicitar:

e distribuição do perigo nos animais e nas 
mercadorias, o caráter perecível das 
amostras ou das mercadorias e a 
quantidade de substrato disponível, 
permitirá ao operador solicitar e obrigará 
as autoridades responsáveis a garantir:

Or. de

Justificação

Deve ficar claro que uma autoridade não pode rejeitar sem justo motivo o pedido de um 
operador.

Alteração 554
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As amostras devem ser manuseadas e 
rotuladas de forma a garantir a sua 
validade jurídica e técnica.

Or. de

Justificação

Deve ficar garantido que as amostras devem ser convenientemente manipuladas para 
poderem ser consideradas válidas.

Alteração 555
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O facto de um operador solicitar um 
segundo parecer de peritos nos termos do 
n.º 1 não pode afetar a obrigação de as 
autoridades competentes tomarem medidas 
rápidas para eliminar ou conter os riscos 
para a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou, no 
que respeita aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente, em 
conformidade com as regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, e com o presente 
regulamento.

2. O facto de um operador solicitar um 
segundo parecer de peritos nos termos do 
n.º 1 não pode afetar a obrigação de as 
autoridades competentes tomarem medidas 
rápidas para eliminar ou conter os riscos 
para a saúde humana, a saúde animal, o 
bem-estar animal ou o ambiente, em 
conformidade com as regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, e com o presente 
regulamento.

(Esta alteração aplica-se à integralidade 
do texto legislativo em apreço. Os 
considerandos devem ser adotados em 
conformidade.)

Or. en

Alteração 556
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, estabelecer procedimentos para 
a aplicação uniforme das regras previstas 
no n.º 1 e para a apresentação e o 
tratamento dos pedidos de segundo 
parecer de peritos. 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 557
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, estabelecer procedimentos para 
a aplicação uniforme das regras previstas 
no n.º 1 e para a apresentação e o 
tratamento dos pedidos de segundo 
parecer de peritos. 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 desnecessário adotar legislação sobre regras para garantir uma aplicação uniforme das 
regras relativas ao parecer de peritos suplementar. Os direitos de recurso devem ficar à 
discrição de cada Estado-Membro.

Alteração 558
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando os animais e as mercadorias são 
apresentados para venda por meio de 
comunicação à distância, podem ser 
utilizadas para efeitos de controlo oficial 
amostras encomendadas aos operadores 
pelas autoridades competentes sem que 
estas se identifiquem.

1. Quando os animais e as mercadorias são 
apresentados para venda por meio de 
comunicação à distância, podem ser 
utilizadas para efeitos de controlo oficial 
amostras encomendadas aos operadores 
pelas autoridades competentes.

Or. pl

Alteração 559
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pode incluir um ou mais métodos de 
análise, teste ou diagnóstico laboratoriais, 
ou grupos de métodos;

b) Pode incluir um ou mais métodos de 
análise, teste ou diagnóstico laboratoriais, 
ou grupos de métodos. Também pode 
definir-se, de modo genérico, por técnicas 
analíticas, em vez de o fazer através de 
testes concretos ou grupos de métodos;

Or. es

Alteração 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se nenhum dos laboratórios designados na 
União em conformidade com o n.º 1 
dispuser dos conhecimentos 
especializados, do equipamento, das 
infraestruturas e do pessoal necessários 
para efetuar análises, testes ou diagnósticos 

Se nenhum dos laboratórios designados na 
União em conformidade com o n.º 1 
dispuser dos conhecimentos 
especializados, do equipamento, das 
infraestruturas e do pessoal necessários 
para efetuar análises, testes ou diagnósticos 
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laboratoriais novos ou particularmente 
raros, as autoridades competentes podem 
solicitar a realização dessas análises, testes 
ou diagnósticos a um laboratório ou centro 
de diagnóstico que não cumpra um ou mais 
requisitos previstos no n.º 3 e no n.º 4 do 
presente artigo.

laboratoriais novos ou particularmente 
raros, as autoridades competentes podem 
solicitar a realização dessas análises, testes 
ou diagnósticos a um laboratório, centro de 
diagnóstico, universidade, instituto de 
investigação ou a um centro semelhante
que não cumpra um ou mais requisitos 
previstos no n.º 3 e no n.º 4 do presente 
artigo.

Or. es

Alteração 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. Não é necessária a designação por 
parte das autoridades competentes dos 
laboratórios nacionais de referência para 
que estes possam realizar atividades 
próprias de laboratório oficial.

Or. es

Alteração 564
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Ainda que os resultados dos controlos oficiais possam ser facultados ao público, não deve ser 
necessário publicar a forma como são realizados. Uma obrigação tão abrangente aumentaria 
de forma inaceitável os encargos suportados pelos laboratórios oficiais.

Alteração 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de uma autoridade 
competente não realizar testes, análises 
ou diagnósticos específicos na sua esfera 
de competências e ter nomeado o mesmo 
laboratório oficial para o mesmo tipo de 
testes, análises ou diagnósticos que outra 
autoridade competente, não é necessário 
organizar auditorias ou inspeções.

Or. es

Justificação

Esta obrigação não se encontra no atual Regulamento (CE) n.º 882/2004. No caso da 
agricultura biológica não há testes ou análises específicos, o que varia, por exemplo, são os 
limiares ou a ausência de determinadas substâncias. Por conseguinte, considera-se uma 
duplicação de esforços e recursos que para o mesmo teste, que deve estar acreditado, seja 
auditado várias vezes o mesmo laboratório por diferentes autoridades competentes.

Alteração 566
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O laboratório oficial apresenta um 
desempenho insuficiente nos testes 
comparativos interlaboratoriais referidos 
no artigo 37.º, n.º 2.

c) O laboratório oficial apresenta um 
desempenho insuficiente nos ensaios de 
aptidão ou nos testes comparativos 
interlaboratoriais referidos no artigo 37.º, 
n.º 2.

Or. pl

Alteração 567
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2 – alínea c) – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A). O Estado-Membro pode designar 
um laboratório nacional de referência 
para efetuar as tarefas referidas no n.º 1.

Or. pl

Alteração 568
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 569
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 570
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Laboratórios que efetuem análises ou 
testes para verificar o cumprimento das 
regras relativas ao material de reprodução 
vegetal referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
alínea h);

Suprimido

Or. en

Alteração 571
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Quando a necessidade de utilizar o 
método decorrer de uma situação de 
emergência ou de riscos emergentes para a 
saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou, no 
que diz respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente.

c) Quando a necessidade de utilizar o 
método decorrer de uma situação de 
emergência ou de riscos emergentes para a 
saúde humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal ou o ambiente.

Or. en
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Alteração 572
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) enquanto se aguarda a avaliação por 
parte do organismo de acreditação e a 
decisão deste organismo de acreditação.

Or. fr

Justificação

É necessário poder designar, temporariamente, laboratórios de análises, para permitir a 
avaliação por parte do organismo de acreditação durante o seu funcionamento, garantindo a 
validade jurídica dos resultados da análise.

Alteração 573
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41-A

Os controlos oficiais dos animais e das 
mercadorias que entram na União são 
organizados em função dos riscos e 
podem ser realizados nos postos de 
controlo fronteiriços, em conformidade 
com a secção II do presente capítulo, a 
fim de verificar o cumprimento das 
disposições regulamentares específicas de 
determinados animais ou mercadorias ou 
um local apropriado, em conformidade 
com a secção I do presente capítulo. 

Or. fr
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Justificação

É necessário acrescentar um artigo de enquadramento, colocado antes da secção I, que 
revele claramente o princípio de uma abordagem global dos controlos à importação em 
função dos riscos.

Alteração 574
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os riscos para a saúde humana, a saúde 
animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal ou, no que diz respeito aos OGM e 
aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente, associados aos diferentes tipos 
de animais e mercadorias;

a) Os riscos para a saúde humana, a saúde 
animal, o bem-estar animal ou o ambiente, 
associados aos diferentes tipos de animais 
e mercadorias;

Or. en

Alteração 575
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) a eventualidade de práticas 
fraudulentas suscetíveis de induzir o 
consumidor em erro no que respeita à 
natureza, qualidade e composição dos 
géneros alimentícios e mercadorias;

Or. en

Alteração 576
Bart Staes



PE526.077v01-00 78/114 AM\1013305PT.doc

PT

em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As garantias dadas pelas autoridades 
competentes do país terceiro de origem em 
relação à conformidade dos animais e das 
mercadorias com os requisitos 
estabelecidos nas regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, ou com requisitos reconhecidos 
como sendo pelo menos equivalentes.

d) As garantias dadas pelas autoridades 
competentes do país terceiro de origem em 
relação à conformidade dos animais e das 
mercadorias com os requisitos 
estabelecidos nas regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 577
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que tiverem motivos para supor 
que a sua entrada na União pode constituir 
um risco para a saúde humana, a saúde 
animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal ou, no caso dos OGM e dos 
produtos fitofarmacêuticos, o ambiente, as 
autoridades competentes nos postos de 
controlo fronteiriços e noutros pontos de 
entrada na União devem efetuar controlos 
oficiais:

3. Sempre que tiverem motivos para supor 
que a sua entrada na União pode constituir 
um risco para a saúde humana, a saúde 
animal, o bem-estar animal ou o ambiente, 
as autoridades competentes nos postos de 
controlo fronteiriços e noutros pontos de 
entrada na União devem efetuar controlos 
oficiais:

Or. en

Alteração 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 43 – título
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Texto da Comissão Alteração

Tipos de controlos oficiais de animais e
mercadorias não sujeitos a controlos 
oficiais específicos nas fronteiras

Tipos de controlos oficiais de mercadorias 
não sujeitos a controlos oficiais específicos 

Or. es

Alteração 579
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incluir controlos de identidade e físicos 
em função do risco para a saúde humana, a 
saúde animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal ou, no que diz respeito aos OGM e 
aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

b) Incluir controlos de identidade e físicos 
em função do risco para a saúde humana, a 
saúde animal, o bem-estar animal ou o 
ambiente e, dependendo da eventualidade 
de práticas fraudulentas suscetíveis de 
induzir o consumidor em erro no que 
respeita à natureza, a qualidade e 
composição dos géneros alimentícios e 
mercadorias.

Or. en

Alteração 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Incluir controlos de identidade e físicos 
em função do risco para a saúde humana, a 
saúde animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal ou, no que diz respeito aos OGM e 
aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

b) Incluir controlos de identidade e físicos 
em função do risco para a saúde humana, a 
saúde animal, o bem-estar animal ou, no 
que diz respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente.



PE526.077v01-00 80/114 AM\1013305PT.doc

PT

Or. es

Justificação

Coerente com o âmbito de aplicação proposto na alteração ao artigo 1.º, n.º 2, alínea g).

Alteração 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se os controlos documentais, de 
identidade e físicos referidos no n.º 1 
revelarem que os animais ou as 
mercadorias não cumprem as regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, é aplicável o 
disposto no artigo 64.º, n.os 1, 3, 4 e 5, nos 
artigos 65.º, 66.º e 67.º, no artigo 69.º, 
n.os 1 e 2, e no artigo 70.º, n.os 1 e 2.

3. Se os controlos documentais, de 
identidade e físicos referidos no n.º 1 
revelarem que as mercadorias não 
cumprem as regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, é aplicável o disposto no artigo 64.º, 
n.os 1, 3, 4 e 5, nos artigos 65.º, 66.º e 67.º, 
no artigo 69.º, n.os 1 e 2, e no artigo 70.º, 
n.os 1 e 2.

Or. es

Alteração 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de determinar se são cumpridas as 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, as 
autoridades competentes devem efetuar 
controlos oficiais, no posto de controlo 
fronteiriço de primeira chegada à União, a 
cada remessa das seguintes categorias de 
animais e mercadorias que entram na 
União em proveniência de países terceiros:

1. A fim de determinar se são cumpridas as 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, as 
autoridades competentes devem efetuar 
controlos oficiais, no posto de controlo 
fronteiriço de primeira chegada à União, a 
cada remessa de animais, produtos de 
origem animal e subprodutos animais que 
entram na União em proveniência de países 
terceiros:

A identificação dos animais e mercadorias 
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com código TARIC e o tipo de controlo 
que deve ser realizado no PCF consta do 
anexo XX.

Or. es

Justificação

Trata-se de esclarecer o que se pretende regulamentar no presente artigo: que animais e 
mercadorias e tipos de controlos devem ser efetuados nos PCF.

Alteração 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Animais; Suprimido

Or. es

Justificação

Coerente com a alteração anterior.

Alteração 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos de origem animal, produtos 
germinais e subprodutos animais;

Suprimido

Or. es
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Justificação

Coerente com a alteração à parte introdutória do n.º 1.

Alteração 585
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Produtos de origem animal, produtos 
germinais e subprodutos animais;

b) Produtos de origem animal, géneros 
alimentícios que contenham produtos de 
origem animal, produtos germinais e 
subprodutos animais;

Or. en

Alteração 586
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Vegetais, produtos vegetais e outros 
objetos e materiais capazes de abrigar ou 
propagar pragas de vegetais, como 
referidos nas listas estabelecidas nos 
termos do artigo 68.º, n.º 1, e do artigo 
69.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido

Or. de

Justificação

A autonomização das disposições setoriais em matéria de fitossanidade, material de 
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reprodução vegetal e produtos fitofarmacêuticos torna desnecessário este alargamento no 
presente regulamento.

Alteração 587
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Vegetais, produtos vegetais e outros 
objetos e materiais capazes de abrigar ou 
propagar pragas de vegetais, como 
referidos nas listas estabelecidas nos 
termos do artigo 68.º, n.º 1, e do artigo 
69.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido

Or. de

Alteração 588
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Vegetais, produtos vegetais e outros 
objetos e materiais capazes de abrigar ou 
propagar pragas de vegetais, como 
referidos nas listas estabelecidas nos 
termos do artigo 68.º, n.º 1, e do artigo 
69.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido
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Or. en

Alteração 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Vegetais, produtos vegetais e outros 
objetos e materiais capazes de abrigar ou 
propagar pragas de vegetais, como 
referidos nas listas estabelecidas nos 
termos do artigo 68.º, n.º 1, e do artigo 
69.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais];

Suprimido

Or. es

Justificação

Coerente com o âmbito de aplicação proposto na alteração ao artigo 1.º, n.º 2, alínea g).

Alteração 590
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Animais e mercadorias sujeitos a uma 
medida de emergência prevista em atos 
adotados em conformidade com o artigo 
53.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
com o artigo 249.º do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal], ou com o artigo 27.º, n.º 1, 

e) Animais e mercadorias sujeitos a uma 
medida de emergência prevista em atos 
adotados em conformidade com o artigo 
53.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
com o artigo 249.º do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal], que requeira que as 
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o artigo 29.º, n.º 1, o artigo 40.º, n.º 2, o 
artigo 41.º, n.º 2, o artigo 47.º, n.º 1, o 
artigo 49.º, n.º 2, e o artigo 50.º, n.º 2, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais],
que requeira que as remessas desses 
animais ou mercadorias, identificados 
através dos respetivos códigos da 
Nomenclatura Combinada, sejam sujeitas a 
controlos oficiais quando da sua entrada na 
União;

remessas desses animais ou mercadorias, 
identificados através dos respetivos 
códigos da Nomenclatura Combinada, 
sejam sujeitas a controlos oficiais quando 
da sua entrada na União;

Or. en

Alteração 591
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a alteração das 
categorias de remessas referidas no n.º 1, a 
fim de incluir outros produtos que possam 
apresentar riscos para a saúde humana, a 
saúde animal, a fitossanidade , o bem-estar 
animal ou, no que diz respeito aos OGM e 
aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a alteração das 
categorias de remessas referidas no n.º 1, a 
fim de incluir outros produtos que possam 
apresentar riscos para a saúde humana ou 
para a saúde animal e o bem-estar animal.

Or. de

Justificação

A autonomização das disposições setoriais em matéria de fitossanidade, material de 
reprodução vegetal e produtos fitofarmacêuticos torna desnecessário este alargamento no 
presente regulamento.



PE526.077v01-00 86/114 AM\1013305PT.doc

PT

Alteração 592
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a alteração das 
categorias de remessas referidas no n.º 1, a 
fim de incluir outros produtos que possam 
apresentar riscos para a saúde humana, a 
saúde animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal ou, no que diz respeito aos OGM e 
aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a alteração das 
categorias de remessas referidas no n.º 1, a 
fim de incluir outros produtos que possam 
apresentar riscos para a saúde humana, o 
bem-estar animal ou, no que diz respeito 
aos OGM e aos produtos fitofarmacêuticos, 
o ambiente.

Or. de

Alteração 593
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a alteração das 
categorias de remessas referidas no n.º 1, a 
fim de incluir outros produtos que possam 
apresentar riscos para a saúde humana, a 
saúde animal, a fitossanidade ou, no que 
diz respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente.

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito a alteração das 
categorias de remessas referidas no n.º 1, a 
fim de incluir outros produtos que possam 
apresentar riscos para a saúde humana, a 
saúde animal ou o ambiente.

Or. en
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Alteração 594
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Qualquer proposta que vise isentar dos controlos os animais de companhia que entram na 
União deve ser devidamente examinada pelo Parlamento e Conselho. Trata-se de 
competências excessivas, dado que a aplicação do Regulamento (CE) n.° 998/2003 relativo à 
circulação sem caráter comercial de animais de companhia (incluindo aqueles que entram na 
União) é deficiente: 65 % das doenças que afetam o ser humano têm origem em animais e 
75 % das doenças animais são zoonóticas.

Alteração 595
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

h) Qualquer outra categoria de animais 
ou mercadorias para as quais não seja 
necessário efetuar controlos nos postos de 
controlo fronteiriços atendendo aos riscos 
que apresentam.

Suprimido

Or. en

Justificação

A expressão «qualquer outra categoria de animais» é demasiado vaga.  Todas as categorias 
de animais abrangidas pelas competências em causa devem ser incluídas no artigo. Permitir 



PE526.077v01-00 88/114 AM\1013305PT.doc

PT

à Comissão isentar dos controlos os animais de companhia que entram na União poderia ter 
um enorme impacto na saúde e bem-estar animal, bem como na saúde humana e controlo de 
doenças.

Alteração 596
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 597
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Devem ser efetuados controlos físicos 
das remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
com uma frequência que depende do risco 
que cada animal, mercadoria ou categoria 
de animais ou mercadorias representa para 
a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou, no 
que diz respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente.

3. Devem ser efetuados controlos físicos 
das remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
com uma frequência que depende do risco 
que cada animal, mercadoria ou categoria 
de animais ou mercadorias representa para 
a saúde humana, a saúde animal, o bem-
estar animal ou o ambiente.
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Or. en

Alteração 598
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Devem ser efetuados controlos físicos 
das remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
com uma frequência que depende do risco 
que cada animal, mercadoria ou categoria 
de animais ou mercadorias representa para 
a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou, no 
que diz respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente.

3. Devem ser efetuados controlos físicos 
das remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
com uma frequência que depende do risco 
que cada animal, mercadoria ou categoria 
de animais ou mercadorias representa para 
a saúde humana ou animal, o bem-estar 
animal ou, no que diz respeito aos OGM e 
aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

Or. de

Alteração 599
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os controlos físicos destinados a verificar 
o cumprimento dos requisitos de saúde e 
bem-estar animal ou de fitossanidade
previstos nas regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, devem ser realizados por, ou sob a 
supervisão de, pessoal que possua 
qualificações adequadas, respetivamente, 
no domínio veterinário ou fitossanitário, 
designado pelas autoridades competentes 
para esse efeito.

Os controlos físicos destinados a verificar 
o cumprimento dos requisitos de saúde e 
bem-estar animal previstos nas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, devem ser 
realizados por pessoal que possua 
qualificações adequadas, respetivamente, 
no domínio veterinário, designado pelas 
autoridades competentes para esse efeito.
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Or. en

Alteração 600
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os controlos físicos destinados a verificar 
o cumprimento dos requisitos de saúde e 
bem-estar animal ou de fitossanidade
previstos nas regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, devem ser realizados por, ou sob a 
supervisão de, pessoal que possua 
qualificações adequadas, respetivamente,
no domínio veterinário ou fitossanitário, 
designado pelas autoridades competentes 
para esse efeito.

Os controlos físicos destinados a verificar 
o cumprimento dos requisitos de saúde e 
bem-estar animal previstos nas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, devem ser 
realizados por, ou sob a supervisão de, 
pessoal que possua qualificações 
adequadas no domínio veterinário, 
designado pelas autoridades competentes 
para esse efeito.

Or. de

Justificação

A autonomização das disposições setoriais em matéria de fitossanidade, material de 
reprodução vegetal e produtos fitofarmacêuticos torna desnecessário este alargamento no 
presente regulamento.

Alteração 601
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os controlos físicos destinados a verificar 
o cumprimento dos requisitos de saúde e 
bem-estar animal ou de fitossanidade
previstos nas regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, devem ser realizados por, ou sob a 
supervisão de, pessoal que possua 

Os controlos físicos destinados a verificar 
o cumprimento dos requisitos de saúde e 
bem-estar animal previstos nas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, devem ser 
realizados por, ou sob a supervisão de, 
pessoal que possua qualificações 
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qualificações adequadas, respetivamente,
no domínio veterinário ou fitossanitário, 
designado pelas autoridades competentes 
para esse efeito.

adequadas no domínio veterinário, 
designado pelas autoridades competentes 
para esse efeito.

Or. de

Alteração 602
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

O veterinário oficial deve continuar a ser o responsável pelas decisões relativas aos animais 
vivos e aos produtos de origem animal (produtos à base de carne, à base de leite, etc.).
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Alteração 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os prazos e as modalidades de 
realização de controlos documentais, de 
identidade e físicos às remessas de 
mercadorias das categorias referidas no 
artigo 45.º, n.º 1, que sejam objeto de 
transbordo;

b) Os prazos e as modalidades de 
realização de controlos documentais, de 
identidade e físicos às remessas, cujo 
destino final é a UE, de mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
que sejam objeto de transbordo;

Or. es

Justificação

Devem ser claramente excluídos do presente regulamento qualquer tipo de controlos 
sanitários das mercadorias com destino a países terceiros.

Alteração 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os casos e condições em que os 
controlos de identidade e físicos das 
remessas objeto de transbordo e dos 
animais que cheguem por via aérea ou 
marítima e permaneçam no mesmo meio 
de transporte para prosseguirem a viagem
podem ser efetuados num posto de controlo 
fronteiriço que não o da primeira chegada à 
União;

c) Os casos e condições em que os 
controlos de identidade e físicos das 
remessas objeto de transbordo podem ser 
efetuados num posto de controlo 
fronteiriço que não o da primeira chegada à 
União;

Or. es

Justificação

A fim de garantir que não se registam atrasos no envio, principalmente por motivos de 
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bem-estar animal, em caso de que os animais cheguem por via aérea ou marítima e 
permaneçam no mesmo meio de transporte para prosseguirem a viagem, todos os controlos 
(documental, de identidade e físico) devem ser realizados no posto de controlo fronteiriço de 
entrada na UE (não o da primeira chegada).

Alteração 606
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
das regras previstas nos artigos 47.º, 48.º e 
49.º, a Comissão deve, por meio de atos de 
execução, estabelecer os aspetos 
circunstanciados das operações a efetuar 
durante e após os controlos documentais, 
de identidade e físicos referidos nessas 
regras, para garantir a eficácia desses 
controlos oficiais. Esses atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento de 
exame a que se refere o artigo 141.º, n.º 2.

A fim de assegurar a aplicação uniforme 
das regras previstas nos artigos 47.º, 48.º e 
49.º, a Comissão deve, por meio de atos de 
execução, estabelecer as diretrizes gerais
das operações a efetuar durante e após os 
controlos documentais, de identidade e 
físicos referidos nessas regras, para 
garantir a eficácia desses controlos oficiais. 
Esses atos de execução devem ser adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 141.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 607
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito às regras 
destinadas a estabelecer os casos e as 
condições em que:

1. As autoridades competentes podem 
efetuar os controlos de identidade e físicos 
dos animais e as mercadorias que entram 
na União em proveniência de países 
terceiros referidos no n.º 1 em pontos de 
controlo que não sejam postos de controlo 
fronteiriços, desde que esses pontos de 
controlo cumpram os requisitos previstos 
no artigo 62.º, n.º 3, e nos atos de 
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execução adotados em conformidade com 
o artigo 62.º, n.º 4. 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito às regras 
destinadas a estabelecer os casos e as 
condições em que:

Or. en

Alteração 608
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os controlos de identidade e físicos das 
remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
podem ser efetuados pelas autoridades 
competentes em pontos de controlo que 
não sejam postos de controlo fronteiriços, 
desde que esses pontos de controlo 
cumpram os requisitos previstos no artigo 
62.º, n.º 3, e nos atos de execução 
adotados em conformidade com o artigo 
62.º, n.º 4;

Suprimido

Or. en

Alteração 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os controlos de identidade e físicos das 
remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
podem ser efetuados pelas autoridades 

a) Os controlos de identidade e físicos das 
remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
podem ser efetuados pelas autoridades 
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competentes em pontos de controlo que 
não sejam postos de controlo fronteiriços, 
desde que esses pontos de controlo 
cumpram os requisitos previstos no artigo 
62.º, n.º 3, e nos atos de execução adotados 
em conformidade com o artigo 62.º, n.º 4;

competentes em pontos de controlo 
fronteiriços que não sejam postos de 
controlo fronteiriços, desde que esses 
pontos de controlo cumpram os requisitos 
previstos no artigo 62.º, n.º 3, e nos atos de 
execução adotados em conformidade com 
o artigo 62.º, n.º 4;

Or. es

Justificação

Propõe-se efetuar os controlos noutro ponto de controlo fronteiriço, é necessário que se 
especifique para evitar confusão.

Alteração 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

iii) mercadorias encomendadas através de 
meios de venda à distância.

iii) Pequenas remessas enviadas a 
particulares ou compradas à distância (por 
telefone, correio ou Internet).

Or. es

Justificação

Com esta proposta pretende-se ser coerente com a referência a este mesmo assunto no 
Regulamento n.º 206/2009.

Alteração 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É aplicável aos pontos de controlo 
referidos no n.º 1, alínea a), o disposto no 
artigo 54.º, n.º 2, alínea b), no artigo 55.º, 
n.º 2, alínea a), nos artigos 57.º, 58.º, 60.º e 
61.º e no artigo 62.º, n.os 3 e 4.

2. É aplicável aos pontos de controlo 
fronteiriços referidos no n.º 1, alínea a), o 
disposto no artigo 54.º, n.º 2, alínea b), no 
artigo 55.º, n.º 2, alínea a), nos artigos 57.º, 
58.º, 60.º e 61.º e no artigo 62.º, n.os 3 e 4.

Or. es

Justificação

Propõe-se efetuar os controlos noutro ponto de controlo fronteiriço, é necessário que se 
especifique para evitar confusão.

Alteração 613
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

a) Os critérios e procedimentos aplicáveis 
para determinar e alterar as taxas de 
frequência dos controlos físicos das 
remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no n.º 45, n.º 1, alíneas 
a), b) e c), e para as ajustar ao nível de 
risco associado a essas categorias, tendo 
em conta:

a) Os critérios e procedimentos aplicáveis 
para determinar e alterar as taxas de 
frequência mínima dos controlos físicos 
das remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no n.º 45, n.º 1, alíneas 
a), b) e c), e para as ajustar ao nível de 
risco associado a essas categorias, tendo 
em conta:

Or. en

Alteração 614
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os procedimentos destinados a garantir 
que a taxa de frequência dos controlos 
físicos estabelecida em conformidade com 
a alínea a) é aplicada atempadamente e de 
modo uniforme.

c) Os procedimentos destinados a garantir 
que a taxa de frequência mínima dos 
controlos físicos estabelecida em 
conformidade com a alínea a) é aplicada 
atempadamente e de modo uniforme.

Or. en

Alteração 615
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A frequência dos controlos físicos das 
categorias de mercadorias referidas no 
artigo 45.º, n.º 1, alínea d);

a) A frequência mínima dos controlos 
físicos das categorias de mercadorias 
referidas no artigo 45.º, n.º 1, alínea d);

Or. en
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Alteração 616
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A frequência dos controlos físicos das 
categorias de animais e mercadorias 
referidas no artigo 45.º, n.º 1, alíneas e) e 
f), desde que não esteja já prevista nos atos 
mencionados nessas alíneas.

b) A frequência mínima dos controlos 
físicos das categorias de animais e 
mercadorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
alíneas e) e f), desde que não esteja já 
prevista nos atos mencionados nessas 
alíneas.

Or. en

Alteração 617
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As decisões tomadas após um controlo 
físico destinado a verificar o cumprimento 
dos requisitos de saúde e bem-estar animal 
ou de fitossanidade devem ser adotadas 
por pessoal que possua qualificações 
adequadas, respetivamente, no domínio 
veterinário ou fitossanitário, designado 
pelas autoridades competentes para esse 
efeito.

As decisões tomadas após um controlo 
físico destinado a verificar o cumprimento 
dos requisitos de saúde e bem-estar animal 
devem ser adotadas por pessoal que possua 
qualificações adequadas no domínio 
veterinário, designado pelas autoridades 
competentes para esse efeito.

Or. de

Justificação

A autonomização das disposições setoriais em matéria de fitossanidade, material de 
reprodução vegetal e produtos fitofarmacêuticos torna desnecessário este alargamento no 
presente regulamento.
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Alteração 618
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As decisões tomadas após um controlo 
físico destinado a verificar o cumprimento 
dos requisitos de saúde e bem-estar animal 
ou de fitossanidade devem ser adotadas 
por pessoal que possua qualificações 
adequadas, respetivamente, no domínio 
veterinário ou fitossanitário, designado 
pelas autoridades competentes para esse 
efeito.

As decisões tomadas após um controlo 
físico destinado a verificar o cumprimento 
dos requisitos de saúde e bem-estar animal 
devem ser adotadas por pessoal que possua 
qualificações adequadas, respetivamente, 
no domínio veterinário, designado pelas 
autoridades competentes para esse efeito.

Or. en

Alteração 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As decisões relativas a remessas de 
animais devem ser adotadas por um 
veterinário oficial ou sob a sua supervisão.

As decisões relativas a remessas de 
animais e produtos de origem animal
devem ser adotadas por um veterinário 
oficial.

Or. es

Justificação

O veterinário oficial deve continuar a ser o responsável pelas decisões relativas aos animais 
vivos e aos produtos de origem animal (produtos à base de carne, à base de leite, etc.).
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Alteração 620
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As decisões relativas a remessas de 
animais devem ser adotadas por um 
veterinário oficial ou sob a sua supervisão.

As decisões relativas a remessas de 
animais devem ser adotadas por um 
veterinário oficial.

Or. en

Alteração 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Esta decisão será refletida no 
Documento Sanitário Comum de Entrada, 
tal como previsto nos seguintes artigos

Or. es

Justificação

Para maior clareza em relação ao procedimento.

Alteração 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) comunicar as informações referidas na 
subalínea i) através do sistema TRACES.

ii) comunicar as informações referidas na 
subalínea i) através do sistema TRACES 
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ou de um intercâmbio por meios 
eletrónicos com o mesmo.

Or. en

Alteração 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os operadores e autoridades 
competentes referidos no presente número 
podem igualmente utilizar um sistema de 
informação nacional para introduzir 
dados no sistema TRACES.

Or. en

Alteração 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Esta alteração tem como objetivo substituir a totalidade do n.º 4 por uma nova redação mais 
simples e acessível.
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Alteração 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

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

Alteração 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

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

Alteração 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

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

Alteração 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

As remessas de animais e mercadorias das categorias devem ser sempre acompanhadas de 
uma cópia do DSCE até ao local de destino.
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Alteração 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 57 – título

Texto da Comissão Alteração

Designação dos postos de controlo 
fronteiriços

Autorização dos postos de controlo 
fronteiriços

Or. es

Justificação

Não são as autoridades aduaneiras que devem designar os PCF, mas sim a autoridade 
veterinária/sanitária competente.

Alteração 630
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 57 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de três meses a contar da 
receção da notificação referida no n.º 2, a 
Comissão deve informar o 
Estado-Membro:

Suprimido

a) Sobre se a designação do posto de 
controlo fronteiriço proposto depende do 
resultado favorável de um controlo 
efetuado pelos peritos da Comissão, em 
conformidade com o artigo 115.º, para 
verificar o cumprimento dos requisitos 
mínimos estabelecidos no artigo 62.º;

b) Da data de realização desse controlo.

Or. en
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Alteração 631
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Sobre se a designação do posto de 
controlo fronteiriço proposto depende do 
resultado favorável de um controlo 
efetuado pelos peritos da Comissão, em 
conformidade com o artigo 115.º, para 
verificar o cumprimento dos requisitos 
mínimos estabelecidos no artigo 62.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 632
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Da data de realização desse controlo. Suprimido

Or. en

Alteração 633
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 57 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 634
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Equipamento e instalações disponíveis 
para a realização dos controlos oficiais de 
cada uma das categorias de animais e 
mercadorias para as quais foi designado;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os requisitos estabelecidos na proposta da Comissão são desnecessários e excessivamente 
complexos.

Alteração 635
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Volume de animais e mercadorias 
tratados por ano civil no que respeita a 
cada uma das categorias de animais e 
mercadorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
para as quais foi designado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os requisitos estabelecidos na proposta da Comissão são desnecessários e excessivamente 
complexos.
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Alteração 636
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A aprovação dos postos de inspeção 
fronteiriços em conformidade com o artigo 
6.º da Diretiva 97/78/CE do Conselho e o 
artigo 6.º da Diretiva 91/496/CEE do 
Conselho e a designação de pontos de 
entrada em conformidade com o artigo 5.º 
do Regulamento (CE) n.º 669/2009 e o 
artigo 13.º-C, n.º 4, da Diretiva 
2000/29/CE do Conselho devem ser 
retiradas.

1. A aprovação dos postos de inspeção 
fronteiriços em conformidade com o artigo 
6.º da Diretiva 91/496/CEE do Conselho e 
a designação de pontos de entrada em 
conformidade com o artigo 5.º do 
Regulamento (CE) n.º 669/2009 e o artigo 
13.º-C, n.º 4, da Diretiva 2000/29/CE do 
Conselho devem ser retiradas.

Or. en

Justificação

Deve manter-se a derrogação prevista no artigo 6.º da Diretiva 97/78/CE, que permite que o 
ponto de controlo fronteiriço  esteja situado a uma certa distância do ponto de entrada, a fim 
de atender a limitações geográficas.

Alteração 637
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 139.º no que diz respeito aos casos 
em que os postos de controlo fronteiriços 
cuja designação tenha sido retirada 
apenas parcialmente em conformidade 
com o n.º 1, alínea a), podem ser 
designados novamente por derrogação ao 
disposto no artigo 57.º, e aos 

Suprimido
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procedimentos a respeitar para esse efeito.

Or. en

Alteração 638
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem suspender 
imediatamente a designação de um posto 
de controlo fronteiriço e ordenar a cessação 
das suas atividades, relativamente a todas 
ou a algumas categorias de animais e 
mercadorias para as quais tenha sido 
designado, sempre que essas atividades 
possam causar um risco para a saúde 
humana, a saúde animal, a fitossanidade, o 
bem-estar animal ou, no caso dos OGM e 
dos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

1. Os Estados-Membros devem suspender 
imediatamente a designação de um posto 
de controlo fronteiriço e ordenar a cessação 
das suas atividades, relativamente a todas 
ou a algumas categorias de animais e 
mercadorias para as quais tenha sido 
designado, sempre que essas atividades 
possam causar um risco para a saúde 
humana, a saúde animal ou o bem-estar 
animal.

Or. de

Justificação

A autonomização das disposições setoriais em matéria de fitossanidade, material de 
reprodução vegetal e produtos fitofarmacêuticos torna desnecessário este alargamento no 
presente regulamento.

Alteração 639
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem suspender 
imediatamente a designação de um posto 
de controlo fronteiriço e ordenar a cessação 
das suas atividades, relativamente a todas 
ou a algumas categorias de animais e 
mercadorias para as quais tenha sido 
designado, sempre que essas atividades 
possam causar um risco para a saúde 
humana, a saúde animal, a fitossanidade, o 
bem-estar animal ou, no caso dos OGM e 
dos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

1. Os Estados-Membros devem suspender 
imediatamente a designação de um posto 
de controlo fronteiriço e ordenar a cessação 
das suas atividades, relativamente a todas 
ou a algumas categorias de animais e 
mercadorias para as quais tenha sido 
designado, sempre que essas atividades 
possam causar um risco para a saúde 
humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal ou o ambiente.

Or. en

Alteração 640
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem suspender 
imediatamente a designação de um posto 
de controlo fronteiriço e ordenar a cessação 
das suas atividades, relativamente a todas 
ou a algumas categorias de animais e 
mercadorias para as quais tenha sido 
designado, sempre que essas atividades 
possam causar um risco para a saúde 
humana, a saúde animal, a fitossanidade, o 
bem-estar animal ou, no caso dos OGM e 
dos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

1. Os Estados-Membros devem suspender 
imediatamente a designação de um posto 
de controlo fronteiriço e ordenar a cessação 
das suas atividades, relativamente a todas 
ou a algumas categorias de animais e 
mercadorias para as quais tenha sido 
designado, sempre que essas atividades 
possam causar um risco para a saúde 
humana ou animal, o bem-estar animal ou, 
no caso dos OGM e dos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente.

Or. de

Alteração 641
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, estabelecer procedimentos para 
a troca de informações e a comunicação 
previstas no n.º 2 e no n.º 4, alínea b).

Suprimido

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

Não é necessário legislar quando o que se pretende é assegurar uma comunicação básica 
entre os Estados-Membros ou entre estes e a Comissão ou o público. A legislação deve 
simplesmente prever essa exigência.

Alteração 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Não são as autoridades aduaneiras que devem designar os PCF, mas sim a autoridade 
veterinária/sanitária competente.
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Alteração 643
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, estabelecer disposições 
pormenorizadas no que diz respeito aos 
requisitos previstos no n.º 3, para ter em 
conta características específicas e 
necessidades logísticas relacionadas com 
a realização dos controlos oficiais e a 
aplicação das medidas tomadas em 
conformidade com o artigo 64.º, n.os 3 e 5, 
e o artigo 65.º relativas às diferentes 
categoriais de animais e mercadorias 
referidas no artigo 45.º, n.º 1.

Suprimido

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

Or. en

Alteração 644
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso se suspeite de que as remessas de 
animais e mercadorias das categorias 
referidas no artigo 45.º, n.º 1, não cumprem 
as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, as 
autoridades competentes devem efetuar 
controlos oficiais para confirmar ou 
eliminar essa suspeita.

1. Caso se suspeite de que as remessas de 
animais e mercadorias das categorias 
referidas no artigo 45.º, n.º 1, não cumprem 
as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, as 
autoridades competentes devem efetuar 
controlos oficiais ou delegar essa 
responsabilidade noutras autoridades 
competentes, para confirmar ou eliminar 
essa suspeita.
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Or. en

Justificação

O certificado de agricultura biológica tem por base uma abordagem processual. É necessário 
realçar esta especificidade, a fim de manter o atual sistema de controlo biológico.

Alteração 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Propõe-se uma redação alternativa mais clara.

Alteração 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 647
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se as autoridades competentes tiverem 
motivos para suspeitar de comportamento 
fraudulento por parte de um operador ou os 
controlos oficiais permitirem inferir 
infração grave ou infrações repetidas às 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, essas 
autoridades devem, conforme adequado e
em complemento das medidas previstas no 
artigo 64.º, n.º 3, intensificar os controlos 
oficiais das remessas com a mesma origem 
ou destinadas à mesma utilização, 
consoante o caso.

4. Se as autoridades competentes tiverem 
motivos para suspeitar de comportamento 
fraudulento por parte de um operador ou os 
controlos oficiais permitirem inferir 
infração grave ou infrações repetidas às 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, essas 
autoridades devem, em complemento das 
medidas previstas no artigo 64.º, n.º 3, 
intensificar os controlos oficiais das 
remessas com a mesma origem ou 
destinadas à mesma utilização.

Or. en

Alteração 648
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As autoridades competentes devem 5. As autoridades competentes devem 
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notificar a Comissão e os 
Estados-Membros, através do sistema
TRACES, da sua decisão de intensificar os 
controlos, como previsto no n.º 4, 
indicando o comportamento alegadamente 
fraudulento ou as infrações graves ou 
repetidas.

notificar a Comissão e os 
Estados-Membros, através dos sistemas
TRACES e RASFF, da sua decisão de 
intensificar os controlos, como previsto no 
n.º 4, indicando o comportamento 
alegadamente fraudulento ou as infrações 
graves ou repetidas.

Or. en


