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Alteração 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 64 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas a tomar em caso de remessas não 
conformes que entram na União em 
proveniência de países terceiros

Medidas a tomar em caso de remessas não 
conformes 

Or. es

Justificação

O título é confuso, parece que os produtos já entraram na UE, no entanto refere-se de 
seguida que a entrada lhes é negada.

Alteração 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem reter 
oficialmente todas as remessas de animais 
e mercadorias que entram na União em 
proveniência de países terceiros que não
cumprem as regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, e recusar a entrada dessas remessas
na União.

Sempre que a autoridade competente 
comprove, como resultado dos controlos 
oficiais realizados nos postos de controlo 
fronteiriços ao abrigo do artigo 45.º, que
as remessas de animais e mercadorias não 
cumprem os requisitos do artigo 1.º, n.º 2, 
a autoridade emitirá um parecer ou 
decisão: «Remessa não conforme» ou 
«controlo desfavorável» que constará do 
DSCE. Além disso, as autoridades 
competentes devem reter oficialmente as 
remessas referidas de animais ou 
mercadorias e recusar a sua entrada na 
União.

Or. es
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Justificação

Pretende-se esclarecer o procedimento.

Alteração 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Pretende-se esclarecer o procedimento e inserir uma referência relativa à possibilidade de 
admitir a rejeição parcial da remessa.

Alteração 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. As autoridades competentes, depois de 
ouvir o operador responsável pela remessa, 
tomam imediatamente uma decisão sobre 
o destino da mesma, que será um dos 
seguintes:

Or. es
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Justificação

Pretende-se esclarecer o procedimento.

Alteração 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Destrua a remessa, se adequado em 
conformidade com as regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2; ou

a) Destrua a remessa, ou parte da mesma, 
se adequado em conformidade com as 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2; ou

Or. es

Justificação

Pretende-se inserir uma referência relativa à possibilidade de admitir a rejeição parcial da 
remessa.

Alteração 654
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Destrua a remessa, se adequado em 
conformidade com as regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2; ou

a) Destrua a remessa, da forma mais 
humana possível no caso de animais 
vivos, se adequado em conformidade com 
as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2; ou

Or. en

Alteração 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Reexpeça a remessa para fora da União, 
em conformidade com o artigo 70.º, n.os 1 e 
2; ou

b) Reexpeça a remessa, ou parte da 
mesma, para fora da União, em 
conformidade com o artigo 70.º, n.os 1 e 2; 
ou

Or. es

Justificação

Pretende-se inserir uma referência relativa à possibilidade de admitir a rejeição parcial da 
remessa.

Alteração 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Submeta a remessa a tratamento especial 
em conformidade com o artigo 69.º, n.os 1 e 
2, ou a qualquer outra medida necessária 
para garantir o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, e, se 
adequado, dê à remessa um destino 
diferente do inicialmente pretendido.

c) Submeta a remessa, ou parte da mesma, 
a tratamento especial em conformidade 
com o artigo 69.º, n.os 1 e 2, ou a qualquer 
outra medida necessária para garantir o 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, e, se adequado, dê à remessa um 
destino diferente do inicialmente 
pretendido.

Or. es

Justificação

Pretende-se inserir uma referência relativa à possibilidade de admitir a rejeição parcial da 
remessa.
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Alteração 657
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 64 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A notificação deve ser feita através do
sistema computorizado de gestão da 
informação referido no artigo 130.º, n.º 1.

A notificação deve ser feita através dos 
sistemas TRACES e RASFF referidos no 
artigo 130.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 65 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Medidas a tomar em caso de remessas não 
conformes que apresentam um risco

Or. es

Justificação

O presente artigo pode ser simplificado, já que, na verdade, a diferença entre este artigo e o 
artigo 64.º é que estas remessas não podem ser reexpedidas.

Alteração 659
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 65 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Quando um controlo oficial indicar que 
uma remessa de animais ou mercadorias 
apresenta um 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, essa remessa deve ser isolada ou 
sujeita a quarentena e os animais de que 
seja constituída devem ser mantidos e 
tratados em condições adequadas na 
pendência de uma decisão.

Quando um controlo oficial indicar que 
uma remessa de animais ou mercadorias 
apresenta um risco para a saúde humana, a 
saúde animal ou o bem-estar animal, essa 
remessa deve ser isolada ou sujeita a 
quarentena e os animais de que seja 
constituída devem ser mantidos e tratados 
em condições adequadas na pendência de 
uma decisão.

Or. de

Justificação

Devido à eliminação das disposições setoriais relativas à fitossanidade, ao material de 
reprodução vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos, esta expansão não é necessária no 
presente regulamento.

Alteração 660
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um controlo oficial indicar que 
uma remessa de animais ou mercadorias 
apresenta um 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, essa remessa deve ser isolada ou 
sujeita a quarentena e os animais de que 
seja constituída devem ser mantidos e 
tratados em condições adequadas na 
pendência de uma decisão.

Quando um controlo oficial indicar que 
uma remessa de animais ou mercadorias 
apresenta um risco para a saúde humana ou 
animal, o bem-estar animal ou o ambiente, 
essa remessa deve ser isolada ou sujeita a 
quarentena e os animais de que seja 
constituída devem ser mantidos e tratados 
em condições adequadas na pendência de 
uma decisão.

Or. en
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Alteração 661
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 65 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um controlo oficial indicar que 
uma remessa de animais ou mercadorias 
apresenta um 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, essa remessa deve ser isolada ou 
sujeita a quarentena e os animais de que 
seja constituída devem ser mantidos e 
tratados em condições adequadas na 
pendência de uma decisão.

Quando um controlo oficial indicar que 
uma remessa de animais ou mercadorias 
apresenta um risco para a saúde humana, a 
saúde animal ou o bem-estar animal ou, no 
que diz respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente, essa 
remessa deve ser isolada ou sujeita a 
quarentena e os animais de que seja 
constituída devem ser mantidos e tratados 
em condições adequadas na pendência de 
uma decisão.

Or. de

Alteração 662
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 65 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ordenar que o operador destrua a 
remessa, se adequado em conformidade 
com as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou o 
ambiente; ou

a) Ordenar que o operador destrua a 
remessa, se adequado em conformidade 
com as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal e
o bem-estar animal; ou

Or. de

Justificação

Devido à eliminação das disposições setoriais relativas à fitossanidade, ao material de 
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reprodução vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos, esta expansão não é necessária no 
presente regulamento.

Alteração 663
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ordenar que o operador destrua a 
remessa, se adequado em conformidade 
com as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou o 
ambiente; ou

a) Ordenar que o operador destrua a 
remessa, se adequado em conformidade 
com as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, o 
bem-estar animal ou o ambiente; ou

Or. en

Alteração 664
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 65 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ordenar que o operador destrua a 
remessa, se adequado em conformidade 
com as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou o 
ambiente; ou

a) Ordenar que o operador destrua a 
remessa, se adequado em conformidade 
com as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, o 
bem-estar animal ou o ambiente; ou

Or. de

Alteração 665
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ordenar que o operador destrua a 
remessa, se adequado em conformidade 
com as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou o 
ambiente; ou

a) Ordenar que o operador destrua a 
remessa, da forma mais humana possível 
no caso de animais vivos, se adequado em 
conformidade com as regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, tomando todas as medidas 
necessárias para proteger a saúde humana, 
a saúde animal, a fitossanidade, o 
bem-estar animal ou o ambiente; ou

Or. en

Alteração 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Invalidar os certificados oficiais e outros 
documentos que acompanham as remessas 
sujeitas a medidas nos termos do artigo 
64.º, n.os 3 e 5, e do artigo 65.º;

a) Invalidar os certificados e outros 
documentos oficiais que acompanham as 
remessas sujeitas a medidas nos termos do 
artigo 64.º, n.os 3 e 5, e do artigo 65.º;

Or. es

Alteração 667
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes do Estado-
Membro em que os controlos oficiais 
tenham sido efetuados devem 
supervisionar a aplicação das medidas 

As autoridades competentes do Estado-
Membro em que os controlos oficiais 
tenham sido efetuados devem 
supervisionar a aplicação das medidas 



PE526.078v01-00 12/112 AM\1013306PT.doc

PT

ordenadas nos termos do artigo 64.º, n.os 3 
e 5, e do artigo 65.º, a fim de assegurar que 
a remessa não provoca efeitos adversos 
para a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou o 
ambiente durante ou na pendência da 
aplicação dessas medidas.

ordenadas nos termos do artigo 64.º, n.os 3 
e 5, e do artigo 65.º, a fim de assegurar que 
a remessa não provoca efeitos adversos 
para a saúde humana, a saúde animal ou o 
bem-estar animal durante ou na pendência 
da aplicação dessas medidas.

Or. de

Justificação

Devido à eliminação das disposições setoriais relativas à fitossanidade, ao material de 
reprodução vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos, esta expansão não é necessária no 
presente regulamento.

Alteração 668
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que os controlos 
oficiais tenham sido efetuados devem 
supervisionar a aplicação das medidas 
ordenadas nos termos do artigo 64.º, n.os 3 
e 5, e do artigo 65.º, a fim de assegurar que 
a remessa não provoca efeitos adversos 
para a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou o 
ambiente durante ou na pendência da 
aplicação dessas medidas.

As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que os controlos 
oficiais tenham sido efetuados devem 
supervisionar a aplicação das medidas 
ordenadas nos termos do artigo 64.º, n.os 3 
e 5, e do artigo 65.º, a fim de assegurar que 
a remessa não provoca efeitos adversos 
para a saúde humana, a saúde animal, o 
bem-estar animal ou o ambiente durante ou 
na pendência da aplicação dessas medidas.

Or. en

Alteração 669
Ewald Stadler
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Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que os controlos 
oficiais tenham sido efetuados devem 
supervisionar a aplicação das medidas 
ordenadas nos termos do artigo 64.º, n.os 3 
e 5, e do artigo 65.º, a fim de assegurar que 
a remessa não provoca efeitos adversos 
para a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou o 
ambiente durante ou na pendência da 
aplicação dessas medidas.

As autoridades competentes do 
Estado-Membro em que os controlos 
oficiais tenham sido efetuados devem 
supervisionar a aplicação das medidas 
ordenadas nos termos do artigo 64.º, n.os 3 
e 5, e do artigo 65.º, a fim de assegurar que 
a remessa não provoca efeitos adversos 
para a saúde humana, a saúde animal, o 
bem-estar animal ou o ambiente durante ou 
na pendência da aplicação dessas medidas.

Or. de

Alteração 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

O prazo que se dá ao operador para que aplique a decisão das autoridades competentes é de 
60 dias. Este prazo pode ser excessivo no caso de animais vivos.
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Alteração 671
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos referidos no artigo 65.º, que a 
remessa seja destruída em instalações 
adequadas situadas tão próximo quanto 
possível do posto de controlo fronteiriço, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou o 
ambiente.

b) Nos casos referidos no artigo 65.º, que a 
remessa seja destruída em instalações 
adequadas situadas tão próximo quanto 
possível do posto de controlo fronteiriço, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal 
ou o bem-estar animal.

Or. de

Justificação

Devido à eliminação das disposições setoriais relativas à fitossanidade, ao material de 
reprodução vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos, esta expansão não é necessária no 
presente regulamento.

Alteração 672
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos referidos no artigo 65.º, que a 
remessa seja destruída em instalações 
adequadas situadas tão próximo quanto 
possível do posto de controlo fronteiriço, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou o 
ambiente.

b) Nos casos referidos no artigo 65.º, que a 
remessa seja destruída em instalações 
adequadas situadas tão próximo quanto 
possível do posto de controlo fronteiriço, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, o 
bem-estar animal ou o ambiente.

Or. en
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Alteração 673
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nos casos referidos no artigo 65.º, que a 
remessa seja destruída em instalações 
adequadas situadas tão próximo quanto 
possível do posto de controlo fronteiriço, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou o 
ambiente.

b) Nos casos referidos no artigo 65.º, que a 
remessa seja destruída em instalações 
adequadas situadas tão próximo quanto 
possível do posto de controlo fronteiriço, 
tomando todas as medidas necessárias para 
proteger a saúde humana, a saúde animal, o 
bem-estar animal ou o ambiente.

Or. de

Alteração 674
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes podem 
prorrogar o prazo referido nos n.os 1 e 2 do 
presente artigo pelo tempo que for 
necessário para obter os resultados do 
segundo parecer de peritos referido no 
artigo 34.º, desde que tal não provoque 
efeitos adversos 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.

3. As autoridades competentes podem 
prorrogar o prazo referido nos n.os 1 e 2 do 
presente artigo pelo tempo que for 
necessário para obter os resultados do 
segundo parecer de peritos referido no 
artigo 34.º, desde que tal não provoque 
efeitos adversos para a saúde humana, a 
saúde animal, o bem-estar animal ou o 
ambiente.

Or. en
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Alteração 675
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes podem 
prorrogar o prazo referido nos n.os 1 e 2 do 
presente artigo pelo tempo que for 
necessário para obter os resultados do 
segundo parecer de peritos referido no 
artigo 34.º, desde que tal não provoque 
efeitos adversos 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.

3. As autoridades competentes podem 
prorrogar o prazo referido nos n.os 1 e 2 do 
presente artigo pelo tempo que for 
necessário para obter os resultados do 
segundo parecer de peritos referido no 
artigo 34.º, desde que tal não provoque 
efeitos adversos para a saúde humana, a 
saúde animal, o bem-estar animal ou, no 
que respeita aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente.

Or. de

Alteração 676
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 68

Texto da Comissão Alteração

Artigo 68.º Suprimido

Aplicação coerente dos artigos 64.º e 65.º

A Comissão deve, por meio de atos de 
execução, estabelecer regras destinadas a 
garantir, em todos os postos de controlo 
fronteiriços referidos no artigo 57.º, n.º 1, 
e todos os pontos de controlo referidos no 
artigo 51.º, n.º 1, alínea a), a coerência 
das decisões e medidas tomadas e das 
ordens emitidas pelas autoridades 
competentes nos termos dos artigos 64.º e 
65.º, sob a forma de instruções a respeitar 
pelas autoridades competentes para reagir 
a situações de incumprimento ou de risco 
comuns ou recorrentes.
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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 677
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser realizado de forma eficaz e assegurar 
a eliminação de qualquer 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;

a) Ser realizado de forma eficaz e assegurar 
a eliminação de qualquer risco para a saúde 
humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal ou o ambiente;

Or. en

Alteração 678
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ser realizado de forma eficaz e assegurar 
a eliminação de qualquer 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;

a) Ser realizado de forma eficaz e assegurar 
a eliminação de qualquer 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;

Or. de
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Alteração 679
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 69 – 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 
requisitos e condições nos termos dos 
quais deve ser realizado o tratamento 
especial previsto no n.º 1.

Suprimido

Na ausência de regras adotadas por ato 
delegado, o tratamento especial deve ser 
realizado em conformidade com as regras 
nacionais.

Or. en

Alteração 680
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve, por meio de atos de 
execução, especificar os procedimentos a 
utilizar para a troca de informações e as 
notificações referidas no 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

Justificação

Não é necessária legislação quando o resultado esperado é assegurar a comunicação básica 
entre Estados-Membros ou entre os Estados-Membros e a Comissão ou o público. A 
legislação deve apenas referir que tal é exigido.
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Alteração 681
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 70 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros que recebem 
importações autorizadas por controlos 
prévios à exportação devem verificar 
regularmente se as importações cumprem 
realmente os requisitos da UE.

Or. en

Alteração 682
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 71

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º Suprimido

Aprovação de controlos prévios à 
exportação efetuados por países terceiros

1. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, aprovar controlos específicos 
prévios à exportação efetuados por um 
país terceiro a remessas de animais e 
mercadorias antes da sua exportação para 
a União com vista a verificar se as 
remessas exportadas satisfazem os 
requisitos fixados nas regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2. A aprovação só é 
aplicável às remessas originárias do país 
terceiro em causa e pode ser concedida 
para uma ou mais categorias de animais 
ou mercadorias.

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

2. A aprovação prevista no n.º 1 deve 
especificar:

a) A frequência máxima dos controlos 
oficiais a efetuar pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
quando da entrada das remessas na 
União, se não houver motivos para 
suspeitar de incumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou de 
comportamento fraudulento;

b) Os certificados oficiais que devem 
acompanhar as remessas que entram na 
União;

c) Um modelo para esses certificados;

d) As autoridades competentes do país 
terceiro sob cuja responsabilidade os 
controlos prévios à exportação devem ser 
efetuados;

e) Se adequado, qualquer organismo 
delegado no qual essas autoridades 
competentes possam delegar certas 
tarefas. Esta delegação só pode ser 
aprovada se forem cumpridos os critérios 
previstos nos artigos 25.º a 32.º, ou 
condições equivalentes.

3. A aprovação prevista no n.º 1 só pode 
ser concedida a um país terceiro se as 
provas disponíveis e, quando adequado, 
um controlo efetuado pela Comissão em 
conformidade com o artigo 119.º 
demonstrarem que o sistema de controlos 
oficiais desse país terceiro permite 
garantir:

a) Que as remessas de animais ou 
mercadorias exportadas para a União 
cumprem os requisitos estabelecidos nas 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou 
requisitos equivalentes;

b) Que os controlos efetuados no país 
terceiro antes da expedição para a União 
são suficientemente eficazes para 
substituir ou reduzir a frequência dos 
controlos documentais, de identidade e 
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físicos previstos nas regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2.

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

a) São responsáveis pelos contactos com a 
União;

b) Devem assegurar que os certificados 
oficiais referidos no n.º 2, alínea b), 
acompanham cada remessa controlada.

5. A Comissão deve, por meio de atos de 
execução, estabelecer regras e critérios 
pormenorizados para a aprovação dos 
controlos prévios à exportação efetuados 
pelos países terceiros em conformidade 
com o n.º 1. Esses atos de execução devem 
ser adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 141.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 683
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Que as remessas de animais ou 
mercadorias exportadas para a União 
cumprem os requisitos estabelecidos nas 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou 
requisitos equivalentes;

a) Que as remessas de animais ou 
mercadorias exportadas para a União 
cumprem os requisitos estabelecidos nas 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 687
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se tiverem razões para crer que a 
remessa pode apresentar um 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, as 
autoridades aduaneiras devem suspender a 
introdução em livre prática e notificar 
imediatamente as autoridades competentes 
dessa suspensão.

2. Se tiverem razões para crer que a 
remessa pode apresentar um risco para a 
saúde humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal ou o ambiente, as autoridades 
aduaneiras devem suspender a introdução 
em livre prática e notificar imediatamente 
as autoridades competentes dessa 
suspensão.

Or. en

Alteração 688
Ewald Stadler



PE526.078v01-00 24/112 AM\1013306PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se tiverem razões para crer que a 
remessa pode apresentar um 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, as 
autoridades aduaneiras devem suspender a 
introdução em livre prática e notificar 
imediatamente as autoridades competentes 
dessa suspensão.

2. Se tiverem razões para crer que a 
remessa pode apresentar um 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, as autoridades aduaneiras devem 
suspender a introdução em livre prática e 
notificar imediatamente as autoridades 
competentes dessa suspensão.

Or. de

Alteração 689
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Se as autoridades competentes 
considerarem que existe um 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:

4. Se as autoridades competentes 
considerarem que existe um risco para a 
saúde humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal ou o ambiente:

Or. en

Alteração 690
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

4. Se as autoridades competentes 
considerarem que existe um 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:

4. Se as autoridades competentes 
considerarem que existe um 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:

Or. de

Alteração 691
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso de remessas de animais e 
mercadorias que não estejam sujeitas a 
controlos quando da entrada na União 
como previsto no artigo 45.º, n.º 1, e para 
as quais não tenha sido emitida uma 
declaração aduaneira de introdução em 
livre prática, as autoridades aduaneiras, 
sempre que tiverem razões para crer que a 
remessa pode apresentar um 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, devem 
transmitir todas as informações relevantes 
às autoridades aduaneiras dos 
Estados-Membros de destino final.

5. No caso de remessas de animais e 
mercadorias que não estejam sujeitas a 
controlos quando da entrada na União 
como previsto no artigo 45.º, n.º 1, e para 
as quais não tenha sido emitida uma 
declaração aduaneira de introdução em 
livre prática, as autoridades aduaneiras, 
sempre que tiverem razões para crer que a 
remessa pode apresentar um risco para a 
saúde humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal ou o ambiente, devem transmitir 
todas as informações relevantes às 
autoridades aduaneiras dos 
Estados-Membros de destino final.

Or. en

Alteração 692
Ewald Stadler
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Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. No caso de remessas de animais e 
mercadorias que não estejam sujeitas a 
controlos quando da entrada na União 
como previsto no artigo 45.º, n.º 1, e para 
as quais não tenha sido emitida uma 
declaração aduaneira de introdução em 
livre prática, as autoridades aduaneiras, 
sempre que tiverem razões para crer que a 
remessa pode apresentar um 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, devem 
transmitir todas as informações relevantes 
às autoridades aduaneiras dos Estados-
Membros de destino final.

5. No caso de remessas de animais e 
mercadorias que não estejam sujeitas a 
controlos quando da entrada na União 
como previsto no artigo 45.º, n.º 1, e para 
as quais não tenha sido emitida uma 
declaração aduaneira de introdução em 
livre prática, as autoridades aduaneiras, 
sempre que tiverem razões para crer que a 
remessa pode apresentar um 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, devem transmitir todas as 
informações relevantes às autoridades 
aduaneiras dos Estados-Membros de 
destino final.

Or. de

Alteração 693
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Materiais de embalagem de madeira; Suprimido

Or. de

Justificação

Devido à eliminação das disposições setoriais relativas à fitossanidade, ao material de
reprodução vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos, esta expansão não é necessária no 
presente regulamento.
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Alteração 694
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Materiais de embalagem de madeira; Suprimido

Or. en

Alteração 695
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Materiais de embalagem de madeira; Suprimido

Or. de

Alteração 696
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Produtos vegetais que, tendo em conta 
o seu destino subsequente, podem 
implicar um risco de propagação de 
doenças animais infeciosas ou 
contagiosas;

Suprimido

Or. de
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Alteração 697
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), com origem na União e 
que regressam à União após recusa de 
entrada num país terceiro;

h) Remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
alíneas a) e c), com origem na União e que 
regressam à União após recusa de entrada 
num país terceiro;

Or. de

Justificação

Devido à eliminação das disposições setoriais relativas à fitossanidade, ao material de 
reprodução vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos, esta expansão não é necessária no 
presente regulamento.

Alteração 698
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
alíneas a), b) e c), com origem na União e 
que regressam à União após recusa de 
entrada num país terceiro;

h) Remessas de animais e mercadorias das 
categorias referidas no artigo 45.º, n.º 1, 
alíneas a) e b), com origem na União e que 
regressam à União após recusa de entrada 
num país terceiro;

Or. de

Alteração 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

outros, necessários para a realização dos 
controlos oficiais e de outras atividades 
oficiais. As taxas e os encargos devem ser 
estabelecidos apenas se o controlo oficial 
for efetuado exclusivamente no interesse 
dos operadores de empresas do setor 
alimentar.

Or. en

Alteração 702
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
disponibilização de recursos financeiros 
adequados a fim de proporcionar às 
autoridades competentes os recursos, 
humanos e outros, necessários para a 
realização dos controlos oficiais e de outras 
atividades oficiais por quaisquer meios 
que sejam considerados apropriados, 
nomeadamente através de tributação 
geral ou do estabelecimento de taxas ou 
encargos.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem garantir a disponibilização de recursos suficientes para os 
controlos oficiais. Contudo, os meios para garantir o financiamento dos controlos oficiais 
devem continuar a ser um assunto da competência nacional. É importante que as regras 
relativas ao financiamento dos controlos oficiais se encontrem em consonância com a 
legislação nacional relativa a taxas e tributação. O atual princípio geral sobre o 
financiamento dos controlos oficiais, como disposto no artigo 26.º do Regulamento (CE) 
n.º 882/2004, não deve ser alterado.
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Alteração 703
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 704
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
disponibilização de recursos financeiros 
adequados a fim de proporcionar às 
autoridades competentes os recursos, 
humanos e outros, necessários para a 
realização dos controlos oficiais e de outras 
atividades oficiais. Para esse efeito, podem 
cobrar taxas ou encargos ou 
disponibilizar recursos a partir da 
tributação geral.

Or. de

Justificação

É concedida aos Estados-Membros a flexibilidade necessária para decidir sobre as fontes de 
financiamento dos sistemas de controlo. Em geral, consideram-se impostos, taxas e encargos.
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Alteração 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
disponibilização de recursos financeiros 
adequados a fim de proporcionar às 
autoridades competentes os recursos, 
humanos e outros, necessários para a 
realização dos controlos oficiais e de outras 
atividades oficiais. Para esse efeito, podem 
cobrar taxas ou encargos ou utilizar 
recursos do orçamento nacional.

Or. de

Justificação

Justificação: os Estados-Membros devem ser obrigados a disponibilizar recursos suficientes 
para a realização dos controlos. Contudo, é indispensável que incumba aos Estados-
Membros decidir a forma do financiamento. Igualmente, devido às definições jurídicas 
distintas ao nível nacional do conceito de «taxas», é necessária a manutenção do conceito de 
«encargo». Os Estados-Membros também deverão poder retirar recursos para o 
financiamento do orçamento geral.

Alteração 706
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem garantir a 
disponibilização de recursos financeiros 
adequados a fim de proporcionar às 
autoridades competentes os recursos, 
humanos e outros, necessários para a 
realização dos controlos oficiais e de outras 
atividades oficiais. Para esse efeito, podem 
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atividades oficiais. cobrar taxas ou encargos ou utilizar 
recursos do orçamento nacional.

Or. de

Alteração 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 708
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além das taxas previstas no artigo 77.º, 
os Estados-Membros podem cobrar taxas 
para cobrir custos ocasionados por 
controlos oficiais não referidos no artigo 
77.º, n.os 1 e 2.

Suprimido

Or. de
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Alteração 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além das taxas previstas no artigo 77.º, 
os Estados-Membros podem cobrar taxas 
para cobrir custos ocasionados por 
controlos oficiais não referidos no artigo 
77.º, n.os 1 e 2.

Suprimido

Or. de

Alteração 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além das taxas previstas no artigo 77.º, 
os Estados-Membros podem cobrar taxas 
para cobrir custos ocasionados por 
controlos oficiais não referidos no artigo 
77.º, n.os 1 e 2.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros devem ser obrigados a disponibilizar recursos suficientes para a 
realização dos controlos. Contudo, é indispensável que incumba aos Estados-Membros 
decidir a forma do financiamento. Igualmente, devido às definições jurídicas distintas ao 
nível nacional do conceito de «taxas», é necessária a manutenção do conceito de «encargo». 
Os Estados-Membros também deverão poder retirar recursos para o financiamento do 
orçamento geral.

Alteração 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além das taxas previstas no artigo 77.º, 
os Estados-Membros podem cobrar taxas 
para cobrir custos ocasionados por 
controlos oficiais não referidos no artigo 
77.º, n.os 1 e 2.

Suprimido

Or. es

Justificação

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

Alteração 712
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além das taxas previstas no artigo 77.º, 
os Estados-Membros podem cobrar taxas 
para cobrir custos ocasionados por 
controlos oficiais não referidos no artigo 
77.º, n.os 1 e 2.

Suprimido

Or. de

Alteração 713
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Além das taxas previstas no artigo 77.º, 
os Estados-Membros podem cobrar taxas 
para cobrir custos ocasionados por 
controlos oficiais não referidos no artigo 
77.º, n.os 1 e 2.

Suprimido

Or. de

Alteração 714
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que não existem quaisquer ligações 
diretas ou dependências entre as taxas 
cobradas e os controlos efetuados.

Or. en

Alteração 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 716
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 717
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 77 – título

Texto da Comissão Alteração

Taxas obrigatórias Taxas ou encargos

Or. de

Alteração 718
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 77 – título

Texto da Comissão Alteração

Taxas obrigatórias Taxas ou encargos

Or. de

Alteração 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Proposta de regulamento
Artigo 77 – título

Texto da Comissão Alteração

Taxas obrigatórias Taxas

Or. de

Alteração 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 77 – título

Texto da Comissão Alteração

Taxas obrigatórias Taxas

Or. es

Justificação

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

Alteração 721
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes cobram 
taxas no que diz respeito:
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Or. de

Alteração 722
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

De um modo geral, incumbe às autoridades competentes dos Estados-Membros decidir o 
volume da cobrança de taxas e encargos O artigo 77.º delimita o âmbito geral das atividades 
às quais podem ser cobradas taxas e encargos. Com o verbo «poder», a decisão relativa à 
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cobrança passa a caber a cada Estado-Membro. Este ajuste garante o princípio da 
subsidiariedade.

Alteração 724
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 725
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão ultrapassa a sua esfera de competência. O modo como as 
autoridades competentes financiam os seus controlos oficiais é uma questão a ser decidida 
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unicamente pelos Estados-Membros.

Alteração 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para que as autoridades competentes 
disponham de recursos tendo em vista a 
realização de controlos oficiais, essas 
autoridades podem cobrar taxas para 
recuperar uma parte dos custos em que 
incorram no que diz respeito:

Or. de

Alteração 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Não tem lógica que os operadores que são sujeitos de forma obrigatória a uma inspeção 
sejam também obrigados a pagá-la.
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Alteração 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 729
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O conjunto de atividades, incluindo as «outras atividades oficiais», que contribuem para o 
cumprimento da regulamentação, para a saúde animal e para a fitossanidade deve poder ser 
financiado de acordo com o mesmo princípio. Trata-se, em qualquer caso, de ações 
realizadas pelos serviços oficiais de controlo cujas atividades de controlo oficial e as demais 
atividades oficiais nem sempre podem ser distinguidas.
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Alteração 730
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aos controlos oficiais destinados a 
verificar se os seguintes operadores 
cumprem as regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2:

Suprimido

i) operadores de empresas do setor 
alimentar, como definidos no artigo 3.º, 
ponto 3, do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, que estejam registados ou 
aprovados, ou registados e aprovados, em 
conformidade com o artigo 6.º do 
Regulamento (CE) n.º 852/2004,

ii) operadores de empresas do setor dos 
alimentos para animais, como definidos 
no artigo 3.º, ponto 6, do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002, que estejam registados 
ou aprovados em conformidade com os 
artigos 9.º e 10.º do Regulamento (CE) n.º 
183/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece requisitos de 
higiene dos alimentos para animais52,

iii) operadores profissionais, como 
definidos no artigo 2.º, ponto 7, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais],

iv) operadores profissionais, como 
definidos no artigo 3.º, ponto 6, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à produção e 
disponibilização no mercado de material 
de reprodução vegetal];

__________________
52 JO L 35 de 8.2.2005, p. 1.

Or. de
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Alteração 731
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) operadores profissionais, como 
definidos no artigo 2.º, ponto 7, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das publicações: inserir número 
do regulamento relativo a medidas de 
proteção contra as pragas dos vegetais],

Suprimido

Or. en

Alteração 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) operadores profissionais, como
definidos no artigo 2.º, ponto 7, 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 artigo 1.º, n.º 2, alínea g).

Alteração 733
Astrid Lulling, Georges Bach
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Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) operadores profissionais, como 
definidos no artigo 3.º, ponto 6, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à produção e 
disponibilização no mercado de material 
de reprodução vegetal];

Suprimido

Or. fr

Justificação

A aplicação de um sistema de recuperação dos custos totais dos controlos vai comprometer a 
sobrevivência das empresas nos pequenos Estados-Membros onde não é possível qualquer 
tipo de economia de escala. Uma isenção total das PME do pagamento das taxas imputaria a 
integralidade dos controlos apenas a algumas empresas, colocando as últimas em 
dificuldades. Afigura-se necessária uma isenção análoga à proposta pela Comissão para os 
setores da agricultura biológica e das denominações de origem protegidas.

Alteração 734
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) operadores profissionais, como 
definidos no artigo 3.º, ponto 6, do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à produção e 
disponibilização no mercado de material 
de reprodução vegetal];

Suprimido

Or. en
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Alteração 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos controlos oficiais efetuados tendo 
em vista a emissão de certificados oficiais 
ou para supervisionar a emissão de 
atestados oficiais;

b) A emissão de certificados oficiais ou 
para supervisionar a emissão de atestados 
oficiais;

Or. es

Justificação

Em consonância com o âmbito de aplicação, não se deve considerar que a emissão de 
certificados ou a fiscalização dos atestados oficiais é um controlo oficial, ainda que não se 
possa isentar da aplicação de uma taxa por estas atividades.

Alteração 736
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a obtenção e manutenção da 
autorização referida nos artigos 84.º, 92.º 
e 93.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],

Suprimido

Or. en

Alteração 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a obtenção e manutenção da 
autorização referida nos artigos 84.º, 92.º 
e 93.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],

Suprimido

Or. es

Justificação

Coerente com o artigo 1.º, n.º 2, alínea g).

Alteração 738
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a obtenção e manutenção da 
autorização referida no artigo 25.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à produção e 
disponibilização no mercado de material 
de reprodução vegetal];

Suprimido

Or. en

Alteração 739
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do disposto no n.º 1, os 
controlos oficiais referidos na alínea a) 
desse número incluem os controlos 
oficiais efetuados para verificar o 
cumprimento das medidas adotadas pela 
Comissão em conformidade com o artigo 
137.º do presente regulamento, com o 
artigo 53.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, com o artigo 27.º, n.º 1, 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], 
com os artigos 41.º e 144.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à produção e 
disponibilização no mercado de material 
de reprodução vegetal] e com a parte VI 
do Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à saúde animal], 
salvo disposição em contrário na decisão 
que estabelece as medidas.

Suprimido

Or. de

Alteração 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do disposto no n.º 1, os 
controlos oficiais referidos na alínea a) 
desse número incluem os controlos 
oficiais efetuados para verificar o 
cumprimento das medidas adotadas pela 

2. A fim de garantir que as autoridades 
competentes dispõem de recursos 
adequados tendo em vista a realização de 
controlos oficiais, essas autoridades 
devem cobrar taxas para:
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Comissão em conformidade com o artigo 
137.º do presente regulamento, com o 
artigo 53.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, com o artigo 27.º, n.º 1, 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], 
com os artigos 41.º e 144.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à produção e 
disponibilização no mercado de material 
de reprodução vegetal] e com a parte VI 
do Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à saúde animal], 
salvo disposição em contrário na decisão 
que estabelece as medidas.

a) Os controlos oficiais efetuados no 
interesse dos operadores de empresas do 
setor alimentar com vista à emissão de 
certificados oficiais ou à supervisão da 
emissão de atestados oficiais.

Or. en

Alteração 741
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do disposto no n.º 1, os 
controlos oficiais referidos na alínea a) 
desse número incluem os controlos oficiais 
efetuados para verificar o cumprimento das 
medidas adotadas pela Comissão em 
conformidade com o artigo 137.º do 

2. Para efeitos do disposto no n.º 1, os 
controlos oficiais referidos na alínea a) 
desse número incluem os controlos oficiais 
efetuados para verificar o cumprimento das 
medidas adotadas pela Comissão em 
conformidade com o artigo 137.º do 
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presente regulamento, com o artigo 53.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, com o 
artigo 27.º, n.º 1, 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], com os artigos 41.º e 144.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à produção e 
disponibilização no mercado de material 
de reprodução vegetal] e com a parte VI 
do Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à saúde animal], 
salvo disposição em contrário na decisão 
que estabelece as medidas.

presente regulamento, com o artigo 53.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 e com a 
parte VI do Regulamento (UE) n.º 
XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal], salvo disposição em 
contrário na decisão que estabelece as 
medidas.

Or. en

Alteração 742
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os controlos oficiais referidos na
alínea a) desse número não incluem os 
controlos oficiais efetuados para verificar 
o cumprimento de restrições, requisitos ou 
outras medidas temporárias de controlo 
de doenças adotadas pelas autoridades 
competentes em conformidade com o 
artigo 55.º, n.º 1, os artigos 56.º, 61.º, 62.º, 
64.º, 65.º, o artigo 68.º, n.º 1, e o artigo 
69.º, e das regras adotadas nos termos do 
artigo 55.º, n.º 2, dos artigos 63.º e 67.º e 
do artigo 68.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal] e do artigo 16.º do 

Suprimido
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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];

Or. fr

Justificação

O conjunto de atividades, incluindo as «outras atividades oficiais», que contribuem para o 
cumprimento da regulamentação, para a saúde animal e para a fitossanidade deve poder ser 
financiado de acordo com o mesmo princípio. Trata-se, em qualquer caso, de ações 
realizadas pelos serviços oficiais de controlo cujas atividades de controlo oficial e as demais 
atividades oficiais nem sempre podem ser distinguidas.

Alteração 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os controlos oficiais referidos na 
alínea a) desse número não incluem os 
controlos oficiais efetuados para verificar 
o cumprimento de restrições, requisitos ou 
outras medidas temporárias de controlo 
de doenças adotadas pelas autoridades 
competentes em conformidade com o 
artigo 55.º, n.º 1, os artigos 56.º, 61.º, 62.º, 
64.º, 65.º, o artigo 68.º, n.º 1, e o artigo 
69.º, e das regras adotadas nos termos do 
artigo 55.º, n.º 2, dos artigos 63.º e 67.º e 
do artigo 68.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal] e do artigo 16.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];

Suprimido

Or. es



PE526.078v01-00 52/112 AM\1013306PT.doc

PT

Justificação

Por exclusão, entende-se que as restantes atividades relacionadas com a saúde animal serão 
tributadas com uma taxa, isto é, os programas de vigilância e de erradicação são 
comparados aos controlos oficiais.

Alteração 744
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os controlos oficiais referidos na 
alínea a) desse número não incluem os 
controlos oficiais efetuados para verificar 
o cumprimento de restrições, requisitos ou 
outras medidas temporárias de controlo 
de doenças adotadas pelas autoridades 
competentes em conformidade com o 
artigo 55.º, n.º 1, os artigos 56.º, 61.º, 62.º, 
64.º, 65.º, o artigo 68.º, n.º 1, e o artigo 
69.º, e das regras adotadas nos termos do 
artigo 55.º, n.º 2, dos artigos 63.º e 67.º e 
do artigo 68.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal] e do artigo 16.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];

Suprimido

Or. de

Alteração 745
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Os controlos oficiais referidos na alínea 
a) desse número não incluem os controlos 
oficiais efetuados para verificar o 
cumprimento de restrições, requisitos ou 
outras medidas temporárias de controlo de 
doenças adotadas pelas autoridades 
competentes em conformidade com o 
artigo 55.º, n.º 1, os artigos 56.º, 61.º, 62.º, 
64.º, 65.º, o artigo 68.º, n.º 1, e o artigo 
69.º, e das regras adotadas nos termos do 
artigo 55.º, n.º 2, dos artigos 63.º e 67.º e 
do artigo 68.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal] e do artigo 16.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];

a) Os controlos oficiais referidos na alínea 
a) desse número não incluem os controlos 
oficiais efetuados para verificar o 
cumprimento de restrições, requisitos ou 
outras medidas temporárias de controlo de 
doenças adotadas pelas autoridades 
competentes em conformidade com o 
artigo 55.º, n.º 1, os artigos 56.º, 61.º, 62.º, 
64.º, 65.º, o artigo 68.º, n.º 1, e o artigo 
69.º, e das regras adotadas nos termos do 
artigo 55.º, n.º 2, dos artigos 63.º e 67.º e 
do artigo 68.º, n.º 2, do Regulamento (UE)
n.º XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal];

Or. en

Alteração 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os controlos oficiais referidos nas 
alíneas a) e b) desse número não incluem 
os controlos oficiais efetuados para 
verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas j) e k).

b) Os controlos oficiais referidos nas 
alíneas a) e b) desse número não incluem 
os controlos oficiais efetuados para 
verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alíneas j) e k). 
Todavia, os custos de tal verificação da 
conformidade com o caderno de 
especificações da DOP, IGP e ETG ou 
com as regras específicas da agricultura 
biológica podem ser suportados pelos 
operadores sujeitos a estes regimes.

Or. es
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Justificação

Na agricultura biológica e na qualidade diferenciada não é aplicável o disposto no âmbito 
das taxas obrigatórias. Quando se delegam determinadas tarefas de controlo oficial nos 
organismos de certificação privados, a contrapartida económica dos operadores não é 
compatível com o conceito de taxa.

Alteração 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As taxas cobradas relativamente às 
atividades específicas mencionadas no 
anexo (a definir) não devem ser inferiores 
às taxas mínimas especificadas no anexo
(a definir).

Or. en

Alteração 748
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 78

Texto da Comissão Alteração

Artigo 78.º Suprimido

Custos

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

a) Salários do pessoal, incluindo pessoal 
de apoio, envolvido na realização dos 
controlos oficiais e respetivas despesas de 
segurança social, pensões e seguros;

b) Custos das instalações e do 
equipamento, incluindo de manutenção e 
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seguros;

c) Custos de consumíveis, serviços e 
instrumentos;

d) Custos da formação do pessoal referido 
na alínea a), excluindo a formação 
necessária para a obtenção das 
qualificações requeridas a fim de entrar 
ao serviço das autoridades competentes;

e) Custos das deslocações do pessoal 
referido na alínea a) e ajudas de custo 
conexas;

f) Custos da amostragem e da análise, 
teste e diagnóstico laboratoriais.

2. Se as autoridades competentes que 
cobram taxas em conformidade com o 
artigo 77.º realizarem igualmente outras 
atividades, só deve ser tomada em 
consideração para o cálculo das taxas a 
fração dos custos referidos no n.º 1 do 
presente artigo que resultar dos controlos 
oficiais referidos no artigo 77.º, n.º 1.

Or. it

Alteração 749
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 78

Texto da Comissão Alteração

Artigo 78.º Suprimido

Custos

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

a) Salários do pessoal, incluindo pessoal 
de apoio, envolvido na realização dos 
controlos oficiais e respetivas despesas de 
segurança social, pensões e seguros;

b) Custos das instalações e do 
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equipamento, incluindo de manutenção e 
seguros;

c) Custos de consumíveis, serviços e 
instrumentos;

d) Custos da formação do pessoal referido 
na alínea a), excluindo a formação 
necessária para a obtenção das 
qualificações requeridas a fim de entrar 
ao serviço das autoridades competentes;

e) Custos das deslocações do pessoal 
referido na alínea a) e ajudas de custo 
conexas;

f) Custos da amostragem e da análise, 
teste e diagnóstico laboratoriais.

2. Se as autoridades competentes que 
cobram taxas em conformidade com o 
artigo 77.º realizarem igualmente outras 
atividades, só deve ser tomada em 
consideração para o cálculo das taxas a 
fração dos custos referidos no n.º 1 do 
presente artigo que resultar dos controlos 
oficiais referidos no artigo 77.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes podem 
considerar os seguintes critérios para o 
cálculo das taxas ou encargos em 
conformidade com o artigo 77.º:

Or. de

Justificação

Uma vez que não haverá taxas obrigatórias, determina-se os custos que, em geral, poderão 
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ser considerados para o cálculo.

Alteração 751
Karin Kadenbach

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes podem 
considerar os seguintes critérios para o 
cálculo das taxas ou encargos em 
conformidade com o artigo 77.º:

Or. de

Alteração 752
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem
cobrar taxas em conformidade com o artigo 

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

Or. de

Alteração 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes que cobram
taxas em conformidade com o artigo 77.º 
têm como objetivo recuperar os seguintes 
custos:

Or. es

Justificação

Em consonância com o caráter voluntário das taxas.

Alteração 755
Astrid Lulling, Georges Bach

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades competentes devem 
cobrar taxas em conformidade com o artigo 
77.º a fim de recuperar os custos incorridos 
no quadro dos controlos oficiais visados 
no artigo 77.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 756
Astrid Lulling, Georges Bach
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Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Salários do pessoal, incluindo pessoal 
de apoio, envolvido na realização dos 
controlos oficiais e respetivas despesas de 
segurança social, pensões e seguros;

Suprimido

Or. fr

Alteração 757
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Salários do pessoal, incluindo pessoal 
de apoio, envolvido na realização dos 
controlos oficiais e respetivas despesas de 
segurança social, pensões e seguros;

Suprimido

Or. en

Alteração 758
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Salários do pessoal, incluindo pessoal de 
apoio, envolvido na realização dos 
controlos oficiais e respetivas despesas de 
segurança social, pensões e seguros;

a) Salários do pessoal, incluindo pessoal de 
apoio, envolvido na realização dos 
controlos oficiais; estas despesas não 
incluem as despesas de segurança social, 
pensões e seguros;

Or. de
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Justificação

As despesas de segurança social, pensões e seguros não devem ser financiadas por taxas ou 
encargos dos operadores de empresas do setor alimentar, devendo, antes, ser cobertas por 
recursos do orçamento geral.

Alteração 759
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Custos das instalações e do 
equipamento, incluindo de manutenção e 
seguros;

Suprimido

Or. de

Justificação

Estas despesas não devem ser financiadas por taxas ou encargos dos operadores de empresas 
do setor alimentar, devendo, antes, ser cobertas por recursos do orçamento geral.

Alteração 760
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Custos das instalações e do 
equipamento, incluindo de manutenção e 
seguros;

Suprimido

Or. fr

Alteração 761
Esther de Lange
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Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Custos das instalações e do 
equipamento, incluindo de manutenção e 
seguros;

Suprimido

Or. en

Alteração 762
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

c) Custos de consumíveis, serviços e 
instrumentos;

Suprimido

Or. fr

Alteração 763
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Custos da formação do pessoal referido 
na alínea a), excluindo a formação 
necessária para a obtenção das 
qualificações requeridas a fim de entrar 
ao serviço das autoridades competentes;

Suprimido

Or. de

Justificação

Estas despesas não devem ser financiadas por taxas ou encargos dos operadores de empresas 
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do setor alimentar, devendo, antes, ser cobertas por recursos do orçamento geral.

Alteração 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Custos da formação do pessoal referido 
na alínea a), excluindo a formação 
necessária para a obtenção das 
qualificações requeridas a fim de entrar 
ao serviço das autoridades competentes;

Suprimido

Or. fr

Alteração 765
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Custos das deslocações do pessoal 
referido na alínea a) e ajudas de custo 
conexas;

Suprimido

Or. fr

Alteração 766
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Custos das deslocações do pessoal 
referido na alínea a) e ajudas de custo 

e) Custos das deslocações do pessoal para 
a realização das atividades de controlo 
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conexas; oficial e ajudas de custo conexas;

Or. en

Alteração 767
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Custos da amostragem e da análise, 
teste e diagnóstico laboratoriais.

Suprimido

Or. fr

Alteração 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
comunicar os pormenores do cálculo das 
taxas

Or. en

Alteração 769
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as autoridades competentes que 
cobram taxas em conformidade com o 
artigo 77.º realizarem igualmente outras 

Suprimido
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atividades, só deve ser tomada em 
consideração para o cálculo das taxas a 
fração dos custos referidos no n.º 1 do 
presente artigo que resultar dos controlos 
oficiais referidos no artigo 77.º, n.º 1.

Or. fr

Justificação

O conjunto de atividades, incluindo as «outras atividades oficiais», que contribuem para o 
cumprimento da regulamentação, para a saúde animal e para a fitossanidade deve poder ser 
financiado de acordo com o mesmo princípio. Desta forma seria possível distribuir, segundo 
uma taxa fixa, os encargos associados ao combate a uma doença para que tal custo não seja 
exclusivamente suportado pelo operador em causa.

Alteração 770
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as autoridades competentes que 
cobram taxas em conformidade com o 
artigo 77.º realizarem igualmente outras 
atividades, só deve ser tomada em 
consideração para o cálculo das taxas a 
fração dos custos referidos no n.º 1 do 
presente artigo que resultar dos controlos 
oficiais referidos no artigo 77.º, n.º 1.

2. As autoridades competentes fixam um 
método transparente de cálculo das taxas, 
tendo por base um método reconhecido de 
determinação dos custos administrativos, 
bem como um método de imputação dos 
custos segundo as especificidades dos 
setores e das empresas, nomeadamente a 
possibilidade de cobrar taxas fixas.

Or. fr

Alteração 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Se as autoridades competentes que 
cobram taxas em conformidade com o 
artigo 77.º realizarem igualmente outras 
atividades, só deve ser tomada em 
consideração para o cálculo das taxas a 
fração dos custos referidos no n.º 1 do 
presente artigo que resultar dos controlos 
oficiais referidos no artigo 77.º, n.º 1.

2. Se as autoridades competentes que 
cobram taxas ou encargos em 
conformidade com o artigo 77.º realizarem 
igualmente outras atividades, só deve ser 
tomada em consideração para o cálculo das 
taxas ou encargos a fração dos custos 
referidos no n.º 1 do presente artigo que 
resultar dos controlos oficiais referidos no 
artigo 77.º, n.º 1.

Or. de

Justificação

Este aditamento é necessário, dado que, além de taxas, também podem ser cobrados 
encargos.

Alteração 772
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as autoridades competentes que 
cobram taxas em conformidade com o 
artigo 77.º realizarem igualmente outras 
atividades, só deve ser tomada em 
consideração para o cálculo das taxas a 
fração dos custos referidos no n.º 1 do 
presente artigo que resultar dos controlos 
oficiais referidos no artigo 77.º, n.º 1.

2. Se as autoridades competentes que 
cobram taxas ou encargos em 
conformidade com o artigo 77.º realizarem 
igualmente outras atividades, só deve ser 
tomada em consideração para o cálculo das 
taxas ou encargos a fração dos custos 
referidos no n.º 1 do presente artigo que 
resultar dos controlos oficiais referidos no 
artigo 77.º, n.º 1.

Or. de

Alteração 773
Astrid Lulling, Georges Bach
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Proposta de regulamento
Artigo 79

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º Suprimido

Cálculo das taxas

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

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

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

2. As despesas de deslocação referidas no 
artigo 78.º, n.º 1, alínea e), devem ser 
tomadas em conta para o cálculo das 
taxas referidas no artigo 77.º, n.º 1, sem 
que isso implique uma discriminação 
entre os operadores com base na distância 
entre as suas instalações e o local onde 
estão situadas as autoridades 
competentes.
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3. Se as taxas forem calculadas em 
conformidade com o n.º 1, alínea a), as 
taxas cobradas pelas autoridades 
competentes em conformidade com o 
artigo 77.º não podem ser superiores aos 
custos globais respeitantes aos controlos 
oficiais efetuados durante o período 
referido no n.º 1, alínea a).

Or. fr

Justificação

Em aplicação do princípio da subsidiariedade, o método de cálculo dos custos dos controlos 
deve ser determinado a nível dos Estados-Membros, que representam a escala adequada para 
se poder ter em conta as especificidades setoriais, regionais e nacionais. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem dispor da flexibilidade necessária para criar um sistema de cálculo 
dos custos dos controlos que seja eficaz, equitativo e adaptado à sua realidade.

Alteração 774
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 79

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º Suprimido

Cálculo das taxas

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão ultrapassa a sua esfera de competência. O modo como as 
autoridades competentes financiam os seus controlos oficiais é uma questão a ser decidida 
unicamente pelos Estados-Membros.

Alteração 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Proposta de regulamento
Artigo 79

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º Suprimido

Cálculo das taxas

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

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

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

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



PE526.078v01-00 70/112 AM\1013306PT.doc

PT

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

Or. de

Alteração 776
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 79 – título

Texto da Comissão Alteração

Cálculo das taxas Cálculo das taxas ou dos encargos

Or. de

Alteração 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 79 – título

Texto da Comissão Alteração

Cálculo das taxas Cálculo das taxas ou dos encargos

Or. de

Justificação

Em caso de cobrança de taxas ou encargos, as autoridades têm duas possibilidades: uma 
taxa ou um contributo fixo ou diretamente em função dos controlos. Aquando do cálculo do 
valor, devem considerar-se certas circunstâncias, a fim de se poder atender às necessidades 
dos operadores.
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Alteração 778
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 79 – título

Texto da Comissão Alteração

Cálculo das taxas Cálculo das taxas ou dos encargos

Or. de

Alteração 779
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. As taxas ou os encargos cobrados em 
conformidade com o artigo 77.º, tendo em 
conta:

- A natureza da empresa afetada e os 
respetivos fatores de risco;

- Os interesses dos operadores com baixa 
capacidade;

- Os métodos tradicionais da produção, da 
transformação e da distribuição;

- As necessidades das empresas situadas 
em regiões sujeitas a condicionalismos 
geográficos especiais.

Or. de

Justificação

As possibilidades, já existentes, de consideração da situação específica de determinadas 
empresas aquando do cálculo das taxas ou encargos também deverão manter-se no futuro.

Alteração 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de cálculo de taxas ou 
contributos a cobrar aos operadores em 
conformidade com o artigo 77.º, os 
Estados-Membros podem:

Or. de

Justificação

Em caso de cobrança de taxas ou encargos, as autoridades têm duas possibilidades: uma 
taxa ou um contributo fixo ou diretamente em função dos controlos. Aquando do cálculo do 
valor, devem considerar-se certas circunstâncias, a fim de se poder atender às necessidades 
dos operadores.

Alteração 781
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de cálculo de taxas ou 
contributos a cobrar aos operadores em 
conformidade com o artigo 77.º, os 
Estados-Membros podem:

Or. de

Alteração 782
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – alínea –a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

-a-A) As taxas ou os encargos cobrados 
devem ser estabelecidos com base nos 
custos suportados pelas autoridades 
competentes durante um determinado 
período em conformidade com o artigo 
78.º. Alguns elementos podem ser 
estabelecidos como montante fixo à 
discrição da autoridade competente e
depois de o público ter sido informado.

Or. de

Justificação

A fim de facilitar a administração, pode ser adequado estabelecer alguns elementos como 
montante fixo, em vez de calcular os custos efetivos de cada controlo. As autoridades 
competentes devem ter esta possibilidade. As taxas dos valores fixos devem ser tornadas 
acessíveis ao público.

Alteração 783
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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relevantes têm na distribuição dos custos 
globais desses controlos oficiais; ou

Or. de

Alteração 784
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

As empresas só devem pagar as despesas efetivas resultantes da realização de controlos 
oficiais na sua empresa. Este procedimento aumenta a transparência e a confiança nos 
controlos oficiais e cria incentivos para as autoridades competentes no sentido de realizar 
controlos.

Alteração 785
Martin Kastler
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Devem ser estabelecidas como montante 
fixo, com base nos custos globais dos 
controlos oficiais suportados pelas 
autoridades competentes durante um 
determinado período, e aplicadas a todos os 
operadores, independentemente de serem 
ou não efetuados controlos oficiais durante 
o período de referência a cada operador 
sujeito às referidas taxas; ou
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a dimensão da atividade em causa e os
fatores de risco relevantes têm na 
distribuição dos custos globais desses 
controlos oficiais; ou

Or. de

Alteração 787
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 788
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – alínea b – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No que diz respeito ao montante das 
taxas ou dos encargos dos operadores nos 
termos do n.º 1, os Estados-Membros
devem considerar os seguintes aspetos: 

a) A natureza da empresa afetada e os 
respetivos fatores de risco;
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b) Os interesses dos operadores com 
menor capacidade;

c) - Os métodos tradicionais da produção, 
da transformação e da distribuição;

d) As necessidades das empresas situadas 
em regiões sujeitas a condicionalismos 
geográficos especiais.

Or. de

Alteração 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No que diz respeito ao montante das 
taxas ou dos encargos dos operadores nos 
termos do n.º 1, os Estados-Membros 
devem considerar os seguintes aspetos: 

a) A natureza da empresa afetada e os 
respetivos fatores de risco;

b) Os interesses dos operadores com 
menor capacidade;

c) - Os métodos tradicionais da produção, 
da transformação e da distribuição;

d) As necessidades das empresas situadas 
em regiões sujeitas a condicionalismos 
geográficos especiais.

Or. de

Justificação

Em caso de cobrança de taxas ou encargos, as autoridades têm duas possibilidades: uma 
taxa ou um contributo fixo ou diretamente em função dos controlos. Aquando do cálculo do 
valor, devem considerar-se certas circunstâncias, a fim de se poder atender às necessidades 
dos operadores.



PE526.078v01-00 78/112 AM\1013306PT.doc

PT

Alteração 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 79-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º-A

Taxas e encargos mínimos

1. Sem prejuízo das disposições do artigo 
77.º, a Comissão determina, por meio de 
um ato de execução, taxas e encargos 
mínimos cobráveis às unidades de 
produção relacionadas com as seguintes 
atividades:

a) Sistemas de inspeção ante e post 
mortem; 

b) Monitorização da propagação de 
agentes zoonóticos, bem como outras 
ações de monitorização que visem a 
proteção da saúde humana;

c) Controlo de instalações de corte e 
desossagem;

d) Controlo de estabelecimentos de 
tratamento de caça selvagem;

e) Controlo da produção e transformação 
do leite;

f) Controlo da produção e 
comercialização de produtos da pesca;

g) Importação e trânsito de mercadorias e 
animais vivos;

h) Exportação de mercadorias e animais 
vivos.

2. Para a realização de revisões em 
empresas registadas de acordo com o 
artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 852/2004, a Comissão determina, por 
meio de um ato de execução, um 
montante mínimo para cobrir os custos 
em conformidade com o artigo 78.º, n.º 1, 
alínea a). A Comissão cria, considerando 
os diversos níveis salariais dos Estados-
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Membros, quatro escalões relativos ao 
valor do montante mínimo.

3. As taxas e os encargos cobrados pelos 
Estados-Membros de acordo com o n.º 1 
não podem ultrapassar os montantes 
definidos nos atos de execução nos termos 
dos n.os 1 e 2.

4. Se o Índice Harmonizado de Preços ao 
Consumidor (IHPC) nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 2494/95 
ultrapassar, no mínimo, 5 % desde o 
último estabelecimento, a Comissão deve 
publicar até 1 de janeiro do ano seguinte, 
o mais tardar, as taxas ou os encargos 
mínimos definidos em conformidade com 
os n.os 1 e 2 com valores ajustados 
adequadamente. Os valores a partir de 0,5 
cêntimos, inclusive, devem ser 
arredondados à unidade de cêntimo 
superior e os valores inferiores a 0,5 
cêntimos devem ser arredondados à 
unidade inferior. O valor de partida para 
o ajuste do IHPC corresponde ao IHPC 
no momento da publicação dos atos 
delegados mencionados nos n.os 1 e 2 no 
Jornal Oficial da União Europeia.

5. Os atos de execução referidos nos n.os 1 
e 2 devem ser adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 141.º, n.º 2, do presente 
regulamento.

6. A fim de ter em conta os sistemas 
aplicados pelos operadores para os 
autocontrolos, o rastreamento e o nível de 
cumprimento das disposições no âmbito 
dos controlos oficiais, os Estados-
Membros podem, quando os controlos 
oficiais são realizados para um 
determinado tipo de empresas ou 
atividades com menor frequência ou 
quando pretendem fazer jus aos critérios 
do artigo 79.º, estabelecer um montante 
para os controlos oficiais inferior aos 
valores mínimos mencionados nas 
disposições de execução em conformidade 
com o artigo 79.º-A, desde que o 
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Estado-Membro em causa envie um 
relatório à Comissão com os seguintes 
elementos:

a) A natureza das mercadorias ou da 
atividade em causa;

b) Os controlos realizados nas empresas 
afetadas;

c) O método de cálculo da redução da 
taxa ou do encargo.

Or. de

Justificação

Um durch die Gebühren bzw. Beiträge keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu verursachen, ist, wie im bisherigen System, die Einhaltung von 
Untergrenzen vorzusehen. Zur einheitlichen Durchführung dieser Regel, legt die EK für 
bestimmte Tätigkeiten der amtlichen Kontrolle im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
Mindestgebühren bzw. –beiträge fest. Wie auch in der bestehenden Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 ist die Inflation zu berücksichtigen. Im Wege eines fixen Referenzwertes und auf 
Basis des harmonisierten VPI ist eine automatische Anhebung der Mindestgebühren 
gewährleistet. Dieses Element trägt wesentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Kontrollsysteme bei. Durch die Festlegung von Mindesttarifen für die Durchführung von 
Revisionen ist auch sichergestellt, dass registrierte Betriebe, die nicht einem 
Zulassungsverfahren unterliegen, regelmäßig kontrolliert werden und den zuständigen 
Behörden auch dafür angemessene Mittel zur Verfügung stehen.

Alteração 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 792
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 793
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Alteração 794
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As taxas ou os encargos cobrados pelas 
autoridades competentes em conformidade 
com o artigo 77.º não podem ser superiores 
aos custos globais respeitantes aos 
controlos oficiais efetuados durante o 
período referido no n.º 1, alínea a-A 
(nova).

Or. de

Alteração 795
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 79-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º-A

Taxas e encargos mínimos

1. Sem prejuízo das disposições do artigo 
77.º, a Comissão determina, por meio de 
um ato de execução, taxas e encargos 
mínimos cobráveis às unidades de 
produção relacionadas com as seguintes 
atividades:

a) Sistemas de inspeção ante e post 
mortem;

b) Monitorização da propagação de 
agentes zoonóticos, bem como outras 
ações de monitorização que visem a 
proteção da saúde humana;

c) Controlo de instalações de corte e 
desossagem; 
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d) Controlo de estabelecimentos de 
tratamento de caça selvagem; 

e) Controlo da produção e transformação 
do leite;

f) Controlo da produção e 
comercialização de produtos da pesca;

g) Importação e trânsito de mercadorias e 
animais vivos; 

h) Exportação de mercadorias e animais 
vivos;

2. Para a realização de revisões em 
empresas registadas de acordo com o 
artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 852/2004, a Comissão determina, por 
meio de um ato de execução, um 
montante mínimo para cobrir os custos 
em conformidade com o artigo 78.º, n.º 1, 
alínea a). A Comissão cria, considerando 
os diversos níveis salariais dos Estados-
Membros, quatro escalões relativos ao 
valor do montante mínimo. .

3. As taxas e os encargos cobrados pelos 
Estados-Membros de acordo com o n.º 1 
não podem ultrapassar os montantes 
definidos nos atos de execução nos termos 
dos n.os 1 e 2.

4. Se o Índice Harmonizado de Preços ao 
Consumidor (IHPC) nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 2494/95 
ultrapassar, no mínimo, 5 % desde o 
último estabelecimento, a Comissão deve 
publicar até 1 de janeiro do ano seguinte, 
o mais tardar, as taxas ou os encargos 
mínimos definidos em conformidade com 
os n.os 1 e 2 com valores ajustados 
adequadamente. Os valores a partir de 0,5 
cêntimos, inclusive, devem ser 
arredondados à unidade de cêntimo 
superior e os valores inferiores a 0,5 
cêntimos devem ser arredondados à 
unidade inferior. O valor de partida para 
o ajuste do IHPC corresponde ao IHPC 
no momento da publicação dos atos 
delegados mencionados nos n.os 1 e 2 no 
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Jornal Oficial da União Europeia.

5. Os atos de execução referidos nos n.os 1 
e 2 devem ser adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 141.º, n.º 2, do presente 
regulamento.

6. A fim de ter em conta os sistemas 
aplicados pelos operadores para os 
autocontrolos, o rastreamento e o nível de 
cumprimento das disposições no âmbito 
dos controlos oficiais, os 
Estados-Membros podem, quando os 
controlos oficiais são realizados para um 
determinado tipo de empresas ou 
atividades com menor frequência ou 
quando pretendem fazer jus aos critérios 
do artigo 79.º, estabelecer um montante 
para os controlos oficiais inferior aos 
valores mínimos mencionados nas 
disposições de execução em conformidade 
com o artigo 79.º-A, desde que o
Estado-Membro em causa envie um 
relatório à Comissão com os seguintes 
elementos:

a) A natureza das mercadorias ou da 
atividade em causa;

b) Os controlos realizados nas empresas 
afetadas;

c) O método de cálculo da redução da 
taxa ou do encargo.

Or. de

Alteração 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º Suprimido

Redução das taxas no caso de operadores 
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sistematicamente cumpridores

Se as taxas forem estabelecidas com 
conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, 
alínea a), o montante da taxa a aplicar a 
cada operador deve ser determinado 
tomando em conta os antecedentes do 
operador no que respeita ao cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
comprovado através de controlos oficiais, 
de modo a que as taxas aplicadas a 
operadores que cumprem 
sistematicamente as regras sejam mais 
baixas do que as aplicadas aos outros 
operadores.

Or. de

Justificação

Não é possível justificar objetivamente a redução do montante de uma taxa ou de um encargo 
com o nível de comportamento cumpridor. Pelo contrário, as autoridades competentes devem 
considerar, no que diz respeito à frequência das visitas de controlo, os antecedentes dos 
operadores, o que, por sua vez, resulta na isenção dos operadores cumpridores.

Alteração 797
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º Suprimido

Redução das taxas no caso de operadores 
sistematicamente cumpridores

Se as taxas forem estabelecidas com 
conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, 
alínea a), o montante da taxa a aplicar a 
cada operador deve ser determinado 
tomando em conta os antecedentes do 
operador no que respeita ao cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
comprovado através de controlos oficiais, 
de modo a que as taxas aplicadas a 
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operadores que cumprem 
sistematicamente as regras sejam mais 
baixas do que as aplicadas aos outros 
operadores.

Or. de

Alteração 798
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 80 – título

Texto da Comissão Alteração

Redução das taxas no caso de operadores 
sistematicamente cumpridores

Possibilidade de redução das taxas no caso 
de operadores sistematicamente 
cumpridores

Or. de

Alteração 799
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 80 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se as taxas forem estabelecidas com 
conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, 
alínea a), o montante da taxa a aplicar a 
cada operador deve ser determinado 
tomando em conta os antecedentes do 
operador no que respeita ao cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
comprovado através de controlos oficiais, 
de modo a que as taxas aplicadas a 
operadores que cumprem sistematicamente 
as regras sejam mais baixas do que as 
aplicadas aos outros operadores.

O montante da taxa ou do encargo a 
aplicar a cada operador pode ser 
determinado pela autoridade competente
tomando em conta os antecedentes do 
operador no que respeita ao cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
comprovado através de controlos oficiais, 
de modo a que as taxas ou os encargos 
aplicados a operadores que cumprem 
sistematicamente as regras sejam mais 
baixos do que os aplicados aos outros 
operadores.

Or. de
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Alteração 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Se as taxas forem estabelecidas com 
conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, 
alínea a), o montante da taxa a aplicar a 
cada operador deve ser determinado 
tomando em conta os antecedentes do 
operador no que respeita ao cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
comprovado através de controlos oficiais, 
de modo a que as taxas aplicadas a 
operadores que cumprem sistematicamente 
as regras sejam mais baixas do que as 
aplicadas aos outros operadores.

Se as taxas forem estabelecidas com 
conformidade com o artigo 77.º, sempre 
que estejam disponíveis os recursos 
financeiros necessários e em 
cumprimento do artigo 78.º, quando for 
utilizada a fórmula disposta no 
artigo 79.º, n.º 1, alínea a), o montante da 
taxa que pode ser aplicada a cada operador 
pode ser determinado tomando em conta os 
antecedentes do operador no que respeita 
ao cumprimento das regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, comprovado através de 
controlos oficiais, de modo a que as taxas 
aplicadas a operadores que cumprem 
sistematicamente as regras sejam mais 
baixas do que as aplicadas aos outros 
operadores.

Or. es

Justificação

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

Alteração 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Se as taxas forem estabelecidas com Se as taxas forem estabelecidas com 
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conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, 
alínea a), o montante da taxa a aplicar a 
cada operador deve ser determinado 
tomando em conta os antecedentes do 
operador no que respeita ao cumprimento 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, 
comprovado através de controlos oficiais, 
de modo a que as taxas aplicadas a 
operadores que cumprem sistematicamente 
as regras sejam mais baixas do que as 
aplicadas aos outros operadores.

conformidade com o artigo 79.º, n.º 1, o 
montante da taxa a aplicar a cada operador 
deve ser determinado tomando em conta os 
antecedentes do operador no que respeita 
ao cumprimento das regras referidas no 
artigo 1.º, n.º 2, comprovado através de 
controlos oficiais, de modo a que as taxas 
aplicadas a operadores que cumprem 
sistematicamente as regras sejam mais 
baixas do que as aplicadas aos outros 
operadores.

A Comissão, por meio de atos de 
execução, define o significado de 
«operadores que cumprem 
sistematicamente as regras» e «baixas».

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

Or. en

Alteração 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores devem receber um 
comprovativo do pagamento das taxas 
previstas no artigo 77.º, n.º 1.

Suprimido

Or. es

Alteração 803
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2



AM\1013306PT.doc 89/112 PE526.078v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As taxas cobradas em conformidade com 
o artigo 77.º, n.º 1, alínea d), devem ser 
pagas pelo operador responsável pela 
remessa ou pelo seu representante no 
momento da sua chegada.

Or. es

Justificação

Deste modo, identifica-se de forma mais clara o operador/representante responsável, 
delimitando-o ao responsável no momento de chegada remessa.

Alteração 805
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 82

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º Suprimido

Reembolso de taxas e isenção para as 
microempresas
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1. As taxas previstas no artigo 77.º não 
podem ser reembolsadas, direta ou 
indiretamente, a menos que tenham sido 
cobradas indevidamente.

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

3. Os custos referidos nos artigos 77.º, 78.º 
e 79.º não incluem os custos incorridos 
com a realização dos controlos oficiais às 
empresas referidas no n.º 2.

Or. de

Justificação

Os interesses das empresas com baixa capacidade e os métodos tradicionais de produção, 
transformação e distribuição são considerados no artigo 79.º, n.º 1.

Alteração 806
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 82

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º Suprimido

Reembolso de taxas e isenção para as 
microempresas

1. As taxas previstas no artigo 77.º não 
podem ser reembolsadas, direta ou 
indiretamente, a menos que tenham sido 
cobradas indevidamente.

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º
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3. Os custos referidos nos artigos 77.º, 78.º 
e 79.º não incluem os custos incorridos 
com a realização dos controlos oficiais às 
empresas referidas no n.º 2.

Or. en

Justificação

A isenção da Comissão para as microempresas é excessivamente abrangente e excluiria uma 
parte considerável dos operadores.

Alteração 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 82

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º Suprimido

Reembolso de taxas e isenção para as 
microempresas

1. As taxas previstas no artigo 77.º não 
podem ser reembolsadas, direta ou 
indiretamente, a menos que tenham sido 
cobradas indevidamente.

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

3. Os custos referidos nos artigos 77.º, 78.º 
e 79.º não incluem os custos incorridos 
com a realização dos controlos oficiais às 
empresas referidas no n.º 2.

Or. de

Justificação

A derrogação pode ser suprimida, dado que os Estados-Membros, aquando do cálculo de 
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taxas e encargos, devem considerar a natureza e o volume das atividades empresariais em 
conformidade com o artigo 79.º, n.º 2 (novo); cabe aos Estados-Membros decidir em que 
medida.

Alteração 808
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 82

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º Suprimido

Reembolso de taxas e isenção para as 
microempresas

1. As taxas previstas no artigo 77.º não 
podem ser reembolsadas, direta ou 
indiretamente, a menos que tenham sido 
cobradas indevidamente.

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

3. Os custos referidos nos artigos 77.º, 78.º 
e 79.º não incluem os custos incorridos 
com a realização dos controlos oficiais às 
empresas referidas no n.º 2.

Or. de

Alteração 809
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 82 – título

Texto da Comissão Alteração

Reembolso de taxas e isenção para as 
microempresas

Reembolso de taxas e isenção 
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Or. en

Alteração 810
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 82 – título

Texto da Comissão Alteração

Reembolso de taxas e isenção para as 
microempresas

Reembolso de taxas 

Or. en

Alteração 811
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As taxas previstas no artigo 77.º não 
podem ser reembolsadas, direta ou 
indiretamente, a menos que tenham sido 
cobradas indevidamente.

1. As taxas previstas no artigo 77.º não 
podem ser reembolsadas, direta ou 
indiretamente, a menos que tenham sido 
cobradas indevidamente. Contudo, os 
Estados-Membros podem, em 
conformidade com a legislação da União 
aplicável aos auxílios estatais, isentar 
total ou parcialmente as empresas que 
comercializem os seus produtos num 
mercado limitado, desde que esta isenção 
não tenha um impacto negativo na 
concorrência dentro da União.

Or. en

Alteração 812
Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

Suprimido

Or. en

Alteração 813
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

Suprimido

Or. en

Alteração 814
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 

Suprimido
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77.º

Or. en

Justificação

Na maioria dos Estados-Membros, a maior parte dos operadores dos setores envolvidos são 
microempresas. Será difícil para os Estados-Membros garantir a disponibilização dos 
recursos financeiros adequados para os controlos oficiais se a maior parte dos operadores 
estiverem isentos dos controlos. Consequentemente, este artigo deve ser suprimido. Os meios 
para garantir o financiamento dos controlos oficiais, incluindo através de tributação geral ou 
taxas e encargos, devem continuar a ser um assunto de competência nacional. 

Alteração 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 2 
milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

2. As empresas cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 3
milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

Or. de

Alteração 816
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 

2. Os Estados-Membros podem isentar, 
com base em critérios objetivos e não 
discriminatórios, certas empresas ou 
certos setores do pagamento das taxas 
previstas no artigo 77.º, a fim de ter em 
consideração, designadamente, as suas 
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77.º características específicas e os riscos 
associados às suas atividades ou à sua 
dimensão.

Or. fr

Justificação

Cada Estado-Membro deve poder isentar certos setores ou certas atividades específicas, 
nomeadamente para os setores cuja dimensão crítica exija tal isenção (por exemplo, o setor 
dos materiais florestais de reprodução) ou que apresentem riscos menores relativamente aos 
quais os custos de recenseamento e de recolha seriam desproporcionados.

Alteração 817
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

2. As microempresas, tal como definidas 
por cada Estado-Membro, ficam isentas 
do pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

Or. en

Justificação

A definição das microempresas pelo seu rendimento anual conduziria a um número muito 
maior de isenções em alguns Estados-Membros e poderia constituir um encargo financeiro 
adicional para as autoridades nacionais nos Estados-Membros mais pobres. Por conseguinte, 
cada Estado-Membro deve determinar os critérios para a isenção das microempresas no seu 
território.

Alteração 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 
2 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

2. Os Estados-Membros que apliquem 
taxas em conformidade com o artigo 77.º 
podem isentar as empresas que 
empreguem menos de 10 pessoas e cujo 
volume de negócios anual ou balanço total 
anual não exceda 2 milhões de euros, 
sempre que o disposto no artigo 78.º tenha 
sido cumprido.

Or. es

Justificação

O artigo 78.º estabelece a obrigação de cobrir os custos dos controlos oficiais. A possível 
redução teria de ser viável sem desrespeitar esta obrigação.

Alteração 819
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 2
milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

2. As empresas que empreguem até
500 pessoas e cujo volume de negócios 
anual não exceda 40 milhões de euros ou 
cujo balanço total anual não exceda 
20 milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no 
artigo 77.º.

Or. de

Alteração 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As empresas que empreguem menos de 
10 pessoas e cujo volume de negócios 
anual ou balanço total anual não exceda 2 
milhões de euros ficam isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

2. Os Estados-Membros podem 
determinar que as empresas que 
empreguem menos de 10 pessoas e cujo 
volume de negócios anual ou balanço total 
anual não exceda 2 milhões de euros ficam 
parcial ou totalmente isentas do 
pagamento das taxas previstas no artigo 
77.º

Or. fr

Justificação

Le secteur de production agricole et alimentaire européen est caractérisé par un nombre 
élevé de petites entreprises. L’application d’un système de recouvrement des coûts totaux des 
contrôles dans ce secteur mettra en péril la survie de ces entreprises, plus particulièrement 
dans des petits États membres où aucune économie d’échelle n’est possible. Un exemption 
complète des PME du paiement des redevances n’est pas non plus réalisable, car elle 
reviendrait à imputer l’intégralité des coûts des contrôles sur seulement quelques entreprises, 
mettant des dernières alors en difficulté.

Alteração 821
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os custos referidos nos artigos 77.º, 78.º 
e 79.º não incluem os custos incorridos 
com a realização dos controlos oficiais às 
empresas referidas no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 822
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os custos referidos nos artigos 77.º, 78.º 
e 79.º não incluem os custos incorridos 
com a realização dos controlos oficiais às 
empresas referidas no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 823
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Do método e dos dados utilizados para 
estabelecer as taxas previstas no artigo 
77.º, n.º 1;

a) Do método e dos dados utilizados para 
estabelecer as taxas e os encargos 
previstos no artigo 77.º, n.º 1;

Or. de

Alteração 824
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Da utilização dos recursos obtidos 
através dessas taxas;

b) Da utilização dos recursos obtidos 
através dessas taxas, incluindo o número 
de controlos efetuados e, eventualmente, 
falhas que sejam da competência da 
autoridade. Devem criar-se mapas 
regionais.

Or. de
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Justificação

Para melhorar a transparência da utilização dos fundos cobrados, é necessário saber 
quantos controlos foram efetuados nos Estados-Membros e quantas falhas foram verificadas 
no âmbito dos controlos. A discriminação dos dados pelas diferentes regiões dos Estados-
Membros ajuda a avaliar se os controlos efetuados estão bem distribuídos geograficamente e 
se existe uma acumulação regional de situações anómalas.

Alteração 825
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Das disposições em vigor para garantir 
a utilização eficaz e parcimoniosa dos 
recursos obtidos com a cobrança dessas 
taxas.

Suprimido

Or. de

Alteração 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade competente deve 
disponibilizar ao público, relativamente a 
cada período de referência, as seguintes 
informações:

Suprimido

a) Custos da autoridade competente pelos 
quais é devida uma taxa em conformidade 
com o artigo 77.º, n.º 1, com uma 
discriminação desses custos por cada 
atividade referida no artigo 77.º, nº 1, e 
por cada elemento de custo referido no
artigo 78.º, n.º 1;

b) Montante das taxas previstas no artigo 
77.º, n.º 1, aplicado a cada categoria de 
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operadores e a cada categoria de 
controlos oficiais;

c) Método utilizado para estabelecer as 
taxas previstas no artigo 77.º, n.º 1, 
incluindo dados e estimativas utilizados 
para determinar as taxas de montante fixo 
referidas no artigo 79.º, n.º1, alínea a);

d) Se for aplicável o disposto no artigo 
79.º, n.º 1, alínea a), o método utilizado 
para ajustar o nível das taxas em 
conformidade com o artigo 80.º;

e) Montante global das taxas 
correspondentes à isenção referida no 
artigo 82.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

Considera-se que os dados que querem tornar públicos são de caráter interno e não é 
necessário disponibilizá-los ao público.

Alteração 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade competente deve 
disponibilizar ao público, relativamente a 
cada período de referência, as seguintes 
informações:

2. Cada autoridade competente deve 
disponibilizar ao público, em intervalos 
regulares, mas sempre a partir do 
momento da publicação nos termos do 
artigo 79.º-A, n.º 4, as seguintes 
informações:

Or. de

Justificação

A transparência é um instrumento importante para a aceitação das taxas e dos encargos 
junto das empresas obrigadas. No entanto, a relação de custos e benefícios deve ser 
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equilibrada e as informações relativas a este objetivo devem ser adequadas.

Alteração 828
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade competente deve 
disponibilizar ao público, relativamente a 
cada período de referência, as seguintes 
informações:

2. Cada autoridade competente deve 
disponibilizar ao público, em intervalos 
regulares, mas sempre a partir do 
momento da publicação nos termos do 
artigo 79.º-A, n.º 4, as seguintes 
informações:

Or. de

Alteração 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Custos da autoridade competente pelos 
quais é devida uma taxa em conformidade 
com o artigo 77.º, n.º 1, com uma 
discriminação desses custos por cada 
atividade referida no artigo 77.º, nº 1, e 
por cada elemento de custo referido no 
artigo 78.º, n.º 1;

Suprimido

Or. de

Justificação

A transparência é um instrumento importante para a aceitação das taxas e dos encargos 
junto das empresas obrigadas. No entanto, a relação de custos e benefícios deve ser 
equilibrada e as informações relativas a este objetivo devem ser adequadas.
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Alteração 830
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Custos da autoridade competente pelos 
quais é devida uma taxa em conformidade 
com o artigo 77.º, n.º 1, com uma 
discriminação desses custos por cada 
atividade referida no artigo 77.º, nº 1, e 
por cada elemento de custo referido no 
artigo 78.º, n.º 1;

Suprimido

Or. de

Alteração 831
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Custos da autoridade competente pelos 
quais é devida uma taxa em conformidade 
com o artigo 77.º, n.º 1, com uma 
discriminação desses custos por cada 
atividade referida no artigo 77.º, nº 1, e por 
cada elemento de custo referido no artigo 
78.º, n.º 1;

a) Custos da autoridade competente pelos 
quais é devida uma taxa ou um encargo 
em conformidade com o artigo 77.º, n.º 1, 
com uma discriminação desses custos por 
cada atividade referida no artigo 77.º, nº 1, 
e por cada elemento de custo referido no 
artigo 78.º, n.º 1;

Or. de

Alteração 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Montante das taxas previstas no artigo 
77.º, n.º 1, aplicado a cada categoria de 
operadores e a cada categoria de controlos 
oficiais;

b) Montante das taxas previstas no artigo 
77.º, n.º 1, aplicado a cada categoria de 
operadores e a controlos oficiais;

Or. de

Alteração 833
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Montante das taxas previstas no artigo 
77.º, n.º 1, aplicado a cada categoria de 
operadores e a cada categoria de controlos 
oficiais;

b) Montante das taxas previstas no artigo 
77.º, n.º 1, aplicado a cada categoria de 
operadores e a controlos oficiais;

Or. de

Alteração 834
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Montante das taxas previstas no artigo 
77.º, n.º 1, aplicado a cada categoria de 
operadores e a cada categoria de controlos 
oficiais;

b) Montante das taxas ou dos encargos 
previstos no artigo 77.º, n.º 1, aplicado a 
cada categoria de operadores e a cada 
categoria de controlos oficiais;

Or. de

Alteração 835
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Montante das taxas previstas no artigo 
77.º, n.º 1, aplicado a cada categoria de 
operadores e a cada categoria de controlos 
oficiais;

b) Montante das taxas ou dos encargos 
previstos no artigo 77.º, n.º 1, aplicado a 
cada categoria de operadores e a cada 
categoria de controlos oficiais;

Or. de

Alteração 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Método utilizado para estabelecer as 
taxas previstas no artigo 77.º, n.º 1, 
incluindo dados e estimativas utilizados 
para determinar as taxas de montante fixo 
referidas no artigo 79.º, n.º 1, alínea a);

c) Método utilizado para estabelecer as 
taxas previstas no artigo 77.º, n.º 1;

Or. de

Alteração 837
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Método utilizado para estabelecer as 
taxas previstas no artigo 77.º, n.º 1, 
incluindo dados e estimativas utilizados 
para determinar as taxas de montante fixo 
referidas no artigo 79.º, n.º 1, alínea a);

c) Método utilizado para estabelecer as 
taxas previstas no artigo 77.º, n.º 1;

Or. de
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Alteração 838
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Método utilizado para estabelecer as 
taxas previstas no artigo 77.º, n.º 1, 
incluindo dados e estimativas utilizados 
para determinar as taxas de montante fixo 
referidas no artigo 79.º, n.º 1, alínea a);

c) Método utilizado para estabelecer as 
taxas ou os encargos previstos no artigo 
77.º, n.º 1, incluindo dados e estimativas 
utilizados para determinar as taxas de 
montante fixo referidas no artigo 79.º, n.º 
1, alínea a-A) (nova);

Or. de

Alteração 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se for aplicável o disposto no artigo 
79.º, n.º 1, alínea a), o método utilizado 
para ajustar o nível das taxas em 
conformidade com o artigo 80.º;

Suprimido

Or. de

Alteração 840
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se for aplicável o disposto no artigo 
79.º, n.º 1, alínea a), o método utilizado 

d) o método utilizado para ajustar o nível 
das taxas e dos encargos em conformidade 
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para ajustar o nível das taxas em 
conformidade com o artigo 80.º;

com o artigo 79.º, n.º 1, e o artigo 80.º;

Or. de

Justificação

Se o nível das taxas ou o montante dos encargos forem alterados com base nas condições 
especiais de determinadas empresas ou em antecedentes de cumprimento, deve ser 
comunicado o método de alteração do valor.

Alteração 841
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Montante global das taxas 
correspondentes à isenção referida no 
artigo 82.º, n.º 2.

Suprimido

Or. de

Alteração 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Montante global das taxas 
correspondentes à isenção referida no 
artigo 82.º, n.º 2.

Suprimido

Or. de

Alteração 843
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve verificar se as taxas 
e os encargos correspondem aos 
requisitos do presente regulamento.

Or. de

Alteração 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Proposta de regulamento
Artigo 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 83.º-A

A Comissão deve verificar se as taxas e os 
encargos correspondem aos requisitos do 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Proposta de regulamento
Artigo 84 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 847
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 84 – parágrafo 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O cálculo das taxas para controlos 
adicionais é efetuado com base nas 
despesas efetivas de acordo com o artigo 
78.º. Se as despesas de deslocação efetivas 
forem inferiores ao valor fixo estabelecido 
de acordo com o artigo 79.º, n.º 2, é 
utilizado o valor fixo para o cálculo das 
taxas.

Or. de

Justificação

As despesas dos controlos de acompanhamento não devem ser, em caso algum, inferiores às 
despesas do controlo normal.
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Alteração 848
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os custos referidos no presente 
artigo devem ser cobrados aos operadores 
responsáveis pelos controlos 
suplementares.

Or. en

Alteração 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Carimbos ou atestados oficiais

Or. es

Justificação

Em consonância com as definições propostas.

Alteração 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) Certificados sanitários

Or. es
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Justificação

Em consonância com as definições propostas.

Alteração 851
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No que diz respeito aos animais e 
produtos de origem animal, os 
certificados oficiais e os atestados oficiais 
só podem ser assinados e emitidos por um 
veterinário oficial.

Or. en

Alteração 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 87.º, 88.º e 89.º são 
igualmente aplicáveis aos certificados 
oficiais que sejam necessários para efeitos 
da exportação de remessas de animais e 
mercadorias para países terceiros.

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se que as exportações não devem constar do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, principalmente quando são os Estados-Membros que negociam com países 
terceiros os requisitos para esta atividade (incluindo o tipo de certificado).
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Alteração 853
Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No que diz respeito à emissão de um 
certificado oficial para os produtos 
referidos no artigo 1.º, n.º 2, alínea j), 
além das disposições constantes do 
artigo 85.º, n.º 2, os organismos delegados 
trabalham e são acreditados em 
conformidade com a norma EN/ISO/IEC 
17.065: 2012

Or. en

Justificação

A prova documental sobre agricultura biológica é apresentada com base num processo de 
certificação baseado na norma EN/ISO/IEC 17.065, onde são disponibilizados todos os 
pormenores. No que diz respeito às atividades de certificação, os requisitos da norma 
EN/ISO/IEC 17.065 são relevantes e devem, por conseguinte, ser explicitamente referidos na 
legislação.


