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Alteração 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os certificados oficiais devem ser 
emitidos pelas autoridades competentes.

1. Os certificados oficiais devem ser 
emitidos pelas autoridades competentes ou 
organismos delegados em conformidade 
com o disposto nos artigos 25.º a 32.º.

Or. es

Justificação

Em conformidade com o disposto no artigo 85.º, n.º 2, da proposta de regulamento.

Alteração 855
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Não podem encontrar-se numa situação 
de conflito de interesses relativamente ao 
objeto do certificado e devem atuar com 
imparcialidade;

a) Não podem encontrar-se numa situação 
de conflito de interesses relativamente ao 
objeto do certificado e devem atuar com
independência e imparcialidade;

Or. en

Alteração 856
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) A suspensão temporária do certificador 
das suas funções;

a) A suspensão do certificador das suas 
funções;

Or. en

Alteração 857
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Devem ser redigidos numa das línguas 
oficiais das instituições da União;

b) Devem ser redigidos numa das línguas 
oficiais das instituições da União ou em 
qualquer uma das línguas oficiais de um 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 858
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) É imparcial e não se encontra numa 
situação de conflito de interesses 
relativamente ao objeto dos atestados 
oficiais;

a) É independente, imparcial e não se 
encontra numa situação de conflito de 
interesses relativamente ao objeto dos 
atestados oficiais;

Or. en

Alteração 859
Julie Girling
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Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, designar laboratórios de 
referência da União Europeia nos domínios 
regidos pelas regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, quando a eficácia dos controlos 
oficiais depender também da qualidade, 
uniformidade e fiabilidade:

1. A Comissão deve, por meio de atos de 
execução, designar laboratórios de 
referência da União Europeia nos domínios 
regidos pelas regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2, quando a eficácia dos controlos 
oficiais depender também da qualidade, 
uniformidade e fiabilidade:

Or. en

Alteração 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Deve ser reexaminada regularmente. b) Deve ser reexaminada regularmente de 
cinco em cinco anos.

Or. es

Justificação

Considera-se que a designação deve ser revista ao longo do tempo, em consonância com o 
disposto noutros regulamentos.

Alteração 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Conter uma carta de recomendação 
da autoridade competente na matéria em 
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causa.

Or. es

Justificação

É conveniente que a designação tenha o apoio da autoridade competente correspondente.

Alteração 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

Convém prever a possibilidade de poderem existir vários laboratórios de referência para 
uma mesma definição ou doença ao disponibilizar, em determinadas ocasiões, um maior 
número de recursos.

Alteração 863
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Devem ser imparciais e não podem 
encontrar-se em situação de conflito de 
interesses no que se refere ao exercício das 

b) Devem ser independentes e imparciais e 
não podem encontrar-se em situação de 
conflito de interesses no que se refere ao 
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suas tarefas como laboratórios de 
referência da União Europeia;

exercício das suas tarefas como 
laboratórios de referência da União 
Europeia;

Or. en

Alteração 864
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Podem receber um contributo 
financeiro da União nos termos da 
Decisão 90/424/CEE do Conselho, de 26 
de junho de 1990, relativa a determinadas 
despesas no domínio veterinário.

Or. de

Justificação

Esta disposição atualmente válida também está contida no regulamento que estabelece 
disposições para a gestão das despesas relacionadas com a cadeia alimentar, a saúde e o 
bem-estar animal, a fitossanidade e o material de reprodução vegetal (artigo 29.º, n.º 1). 
Contudo, o quadro de correspondência da presente proposta já não inclui a disposição 
original, devendo esta ser readotada.

Alteração 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es
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Justificação

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

Alteração 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Fornecer material de referência 
gratuitamente e sem restrições de uso (no 
caso da saúde animal, estirpes e soros) 
aos laboratórios nacionais de referência, 
a fim de facilitar a definição e 
harmonização dos métodos de análise, 
teste e diagnóstico.

Or. es

Alteração 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Deve ser limitado aos laboratórios nacionais de referência.

Alteração 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 869
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

h) Prestar assistência ativa no diagnóstico 
de surtos, nos Estados-Membros, de 
doenças de origem alimentar, doenças 
zoonóticas ou doenças dos animais, ou de 
pragas dos vegetais, efetuando para esse 
efeito diagnósticos de confirmação, a 

h) Prestar assistência ativa no diagnóstico 
de surtos, nos Estados-Membros, de 
doenças de origem alimentar, doenças 
zoonóticas ou doenças dos animais, 
efetuando para esse efeito diagnósticos de 
confirmação, a caracterização e estudos 
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caracterização e estudos taxonómicos ou 
epizoóticos em isolados de agentes 
patogénicos ou espécimes de pragas;

taxonómicos ou epizoóticos em isolados de 
agentes patogénicos ou espécimes de 
pragas;

Or. en

Alteração 870
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

h) Prestar assistência ativa no diagnóstico 
de surtos, nos Estados-Membros, de 
doenças de origem alimentar, doenças 
zoonóticas ou doenças dos animais, ou de 
pragas dos vegetais, efetuando para esse 
efeito diagnósticos de confirmação, a 
caracterização e estudos taxonómicos ou 
epizoóticos em isolados de agentes 
patogénicos ou espécimes de pragas;

h) Prestar assistência ativa no diagnóstico 
de surtos, nos Estados-Membros, de 
doenças de origem alimentar, doenças 
zoonóticas ou doenças dos animais, 
efetuando para esse efeito diagnósticos de 
confirmação, a caracterização e estudos 
taxonómicos ou epizoóticos em isolados de 
agentes patogénicos ou espécimes de 
pragas;

Or. de

Alteração 871
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2 – alínea j) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) coleções de referência de pragas dos 
vegetais ou estirpes de referência de 
agentes patogénicos,

i) estirpes de referência de agentes 
patogénicos;

Or. de

Alteração 872
Bart Staes
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em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2 – alínea j) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) coleções de referência de pragas dos 
vegetais ou estirpes de referência de 
agentes patogénicos,

i) coleções de referência de estirpes de 
referência de agentes patogénicos,

Or. en

Alteração 873
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 92-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 92.º-A

1. A Comissão deve, por meio de atos 
delegados, designar um laboratório de 
referência da UE para a autenticidade dos 
alimentos.

2. Os Estados-Membros podem designar 
laboratórios de referência nacionais que 
façam parte de uma rede de laboratórios 
em funcionamento na UE.

Or. en

Alteração 874
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.º Suprimido
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Designação de centros de referência da 
União Europeia para o material de 
reprodução vegetal

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

2. A designação prevista no n.º 1:

a) Deve ser efetuada de acordo com um 
processo de seleção público;

b) Deve ser reexaminada regularmente.

3. Os centros de referência da União 
Europeia para o material de reprodução 
vegetal devem:

a) Dispor de um nível elevado de 
conhecimentos técnicos e científicos 
especializados em matéria de inspeção, 
amostragem e teste de material de 
reprodução vegetal;

b) Dispor de pessoal devidamente 
qualificado, com formação adequada nos 
domínios referidos na alínea a), bem 
como de pessoal de apoio adequado;

c) Devem possuir ou ter acesso às 
infraestruturas, equipamentos e produtos 
necessários para a execução das tarefas 
que lhes são confiadas;

d) Garantir que o respetivo pessoal 
conhece bem as normas e práticas 
internacionais nos domínios referidos na 
alínea a) e que os mais recentes 
progressos da investigação a nível 
nacional, da União e internacional são 
tomados em conta no seu trabalho;

Or. de
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Justificação

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

Alteração 875
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.º Suprimido

Designação de centros de referência da 
União Europeia para o material de 
reprodução vegetal

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

2. A designação prevista no n.º 1:

a) Deve ser efetuada de acordo com um 
processo de seleção público;

b) Deve ser reexaminada regularmente.

3. Os centros de referência da União 
Europeia para o material de reprodução 
vegetal devem:

a) Dispor de um nível elevado de 
conhecimentos técnicos e científicos 
especializados em matéria de inspeção, 
amostragem e teste de material de 
reprodução vegetal;

b) Dispor de pessoal devidamente 
qualificado, com formação adequada nos 
domínios referidos na alínea a), bem 
como de pessoal de apoio adequado;
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c) Possuir ou ter acesso às 
infraestruturas, equipamentos e produtos 
necessários para a execução das tarefas 
que lhes são confiadas;

d) Garantir que o respetivo pessoal 
conhece bem as normas e práticas 
internacionais nos domínios referidos na 
alínea a) e que os mais recentes 
progressos da investigação a nível 
nacional, da União e internacional são 
tomados em conta no seu trabalho;

(Se a alteração for aprovada, retirar todas 
as referências do texto.)

Or. en

Alteração 876
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.º Suprimido

Designação de centros de referência da 
União Europeia para o material de 
reprodução vegetal

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

2. A designação prevista no n.º 1:

a) Deve ser efetuada de acordo com um 
processo de seleção público;

b) Deve ser reexaminada regularmente.

3. Os centros de referência da União 
Europeia para o material de reprodução 
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vegetal devem:

a) Dispor de um nível elevado de 
conhecimentos técnicos e científicos 
especializados em matéria de inspeção, 
amostragem e teste de material de 
reprodução vegetal;

b) Dispor de pessoal devidamente 
qualificado, com formação adequada nos 
domínios referidos na alínea a), bem 
como de pessoal de apoio adequado;

c) Devem possuir ou ter acesso às 
infraestruturas, equipamentos e produtos 
necessários para a execução das tarefas 
que lhes são confiadas;

d) Garantir que o respetivo pessoal 
conhece bem as normas e práticas 
internacionais nos domínios referidos na 
alínea a) e que os mais recentes 
progressos da investigação a nível 
nacional, da União e internacional são 
tomados em conta no seu trabalho;

Or. de

Alteração 877
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 94

Texto da Comissão Alteração

Artigo 94.º Suprimido

Responsabilidades e tarefas dos centros de 
referência da União Europeia para o 
material de reprodução vegetal

Os centros de referência da União 
Europeia designados em conformidade 
com o artigo 93.º, n.º 1, são responsáveis 
pelas seguintes tarefas, em conformidade 
com programas de trabalho anuais e 
plurianuais aprovados pela Comissão:



AM\1015542PT.doc 17/122 PE526.079v03-00

PT

a) Fornecer conhecimentos técnicos e 
científicos especializados, no âmbito da 
sua missão, em relação a:

i) inspeções no terreno, amostragem e 
testes tendo em vista a certificação do 
material de reprodução vegetal,

ii) testes pós-certificação do material de 
reprodução vegetal,

iii) testes de categorias de material de 
reprodução vegetal standard;

b) Organizar testes comparativos e 
ensaios de campo do material de 
reprodução vegetal;

c) Realizar cursos de formação destinados 
ao pessoal das autoridades competentes e 
a peritos de países terceiros;

d) Contribuir para o desenvolvimento de 
protocolos de teste destinados à 
certificação e pós-certificação do material 
de reprodução vegetal, bem como de 
indicadores de desempenho relativos à 
certificação do material de reprodução 
vegetal;

e) Divulgar os resultados da investigação 
e as inovações técnicas nos domínios 
abrangidos pelo âmbito da sua missão.

Or. de

Justificação

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

Alteração 878
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 94
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 94.º Suprimido

Responsabilidades e tarefas dos centros de 
referência da União Europeia para o 
material de reprodução vegetal

Os centros de referência da União 
Europeia designados em conformidade 
com o artigo 93.º, n.º 1, são responsáveis 
pelas seguintes tarefas, em conformidade 
com programas de trabalho anuais e 
plurianuais aprovados pela Comissão:

a) Fornecer conhecimentos técnicos e 
científicos especializados, no âmbito da 
sua missão, em relação a:

i) inspeções no terreno, amostragem e 
testes tendo em vista a certificação do 
material de reprodução vegetal,

ii) testes pós-certificação do material de 
reprodução vegetal,

iii) testes de categorias de material de 
reprodução vegetal standard;

b) Organizar testes comparativos e 
ensaios de campo do material de 
reprodução vegetal;

c) Realizar cursos de formação destinados 
ao pessoal das autoridades competentes e 
a peritos de países terceiros;

d) Contribuir para o desenvolvimento de 
protocolos de teste destinados à 
certificação e pós-certificação do material 
de reprodução vegetal, bem como de 
indicadores de desempenho relativos à 
certificação do material de reprodução 
vegetal;

e) Divulgar os resultados da investigação 
e as inovações técnicas nos domínios 
abrangidos pelo âmbito da sua missão.

Or. en
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Alteração 879
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 94

Texto da Comissão Alteração

Artigo 94.º Suprimido

Responsabilidades e tarefas dos centros de 
referência da União Europeia para o 
material de reprodução vegetal

Os centros de referência da União 
Europeia designados em conformidade 
com o artigo 93.º, n.º 1, são responsáveis 
pelas seguintes tarefas, em conformidade 
com programas de trabalho anuais e 
plurianuais aprovados pela Comissão:

a) Fornecer conhecimentos técnicos e 
científicos especializados, no âmbito da 
sua missão, em relação a:

i) inspeções no terreno, amostragem e 
testes tendo em vista a certificação do 
material de reprodução vegetal,

ii) testes pós-certificação do material de 
reprodução vegetal,

iii) testes de categorias de material de 
reprodução vegetal standard;

b) Organizar testes comparativos e 
ensaios de campo do material de 
reprodução vegetal;

c) Realizar cursos de formação destinados 
ao pessoal das autoridades competentes e 
a peritos de países terceiros;

d) Contribuir para o desenvolvimento de 
protocolos de teste destinados à 
certificação e pós-certificação do material 
de reprodução vegetal, bem como de 
indicadores de desempenho relativos à 
certificação do material de reprodução 
vegetal;

e) Divulgar os resultados da investigação 
e as inovações técnicas nos domínios 
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abrangidos pelo âmbito da sua missão.

Or. de

Alteração 880
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 94 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os centros de referência da União Europeia 
designados em conformidade com o artigo 
93.º, n.º 1, são responsáveis pelas seguintes 
tarefas, em conformidade com programas 
de trabalho anuais e plurianuais 
aprovados pela Comissão:

Os centros de referência da União Europeia 
designados em conformidade com o 
artigo 93.º, n.º 1, são responsáveis pelas 
seguintes tarefas:

Or. en

Alteração 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 882
Horst Schnellhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Dispor de um nível elevado de 
conhecimentos técnicos e científicos 
especializados no domínio da relação 
homem-animal, do comportamento animal, 
da fisiologia animal, da saúde e nutrição 
dos animais no contexto do bem-estar 
animal e dos aspetos de bem-estar animal 
relacionados com a utilização comercial e 
científica dos animais;

a) Dispor de pessoal adequadamente 
qualificado com um nível elevado de 
conhecimentos técnicos e científicos 
especializados no domínio da relação 
homem-animal, do comportamento animal, 
da fisiologia animal, da saúde e nutrição 
dos animais no contexto do bem-estar 
animal e dos aspetos de bem-estar animal 
relacionados com a utilização comercial e 
científica dos animais, tendo em conta 
aspetos éticos;

Or. de

Justificação

Os dois números foram unidos devido à sobreposição de conteúdo com o artigo 95.º, n.º 3, 
alínea b).

Alteração 883
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 95 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Dispor de pessoal devidamente 
qualificado, com formação adequada nos 
domínios referidos na alínea a) e nas 
questões éticas relacionadas com os 
animais, bem como de pessoal de apoio 
adequado;

Suprimido

Or. de

Justificação

Unido devido à sobreposição de conteúdo com o artigo 95.º, n.º 3, alínea a).
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Alteração 884
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os centros de referência da União Europeia 
designados em conformidade com o artigo 
95.º, n.º 1, são responsáveis pelas seguintes 
tarefas, em conformidade com programas 
de trabalho anuais e plurianuais 
aprovados pela Comissão:

Os centros de referência da União Europeia 
designados em conformidade com o 
artigo 95.º, n.º 1, são responsáveis pelas 
seguintes tarefas:

Or. en

Alteração 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os centros de referência da União Europeia 
designados em conformidade com o artigo 
95.º, n.º 1, são responsáveis pelas 
seguintes tarefas, em conformidade com 
programas de trabalho anuais e plurianuais 
aprovados pela Comissão:

Os centros de referência da União Europeia 
designados em conformidade com o artigo 
95.º, n.º 1, são responsáveis por realizar, 
em conformidade com programas de 
trabalho anuais e plurianuais aprovados 
pela Comissão, as tarefas que lhes forem 
atribuídas:

Or. es

Justificação

Considera-se que a lista de tarefas dos centros de referência deve ser eliminada, já que essas 
tarefas ainda não foram estabelecidas. As funções e tarefas dos centros de referência devem 
ser estabelecidas posteriormente.
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Alteração 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Fornecer conhecimentos científicos e 
técnicos especializados, no âmbito da sua 
missão, às redes ou organismos nacionais 
de apoio científico previstos no artigo 20.º 
do Regulamento (CE) n.º 1099/2009;

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se que a lista de tarefas dos centros de referência deve ser eliminada, já que essas 
tarefas ainda não foram estabelecidas. As funções e tarefas dos centros de referência devem 
ser estabelecidas posteriormente.

Alteração 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Fornecer conhecimentos científicos e 
técnicos especializados tendo em vista a
elaboração e aplicação dos indicadores de 
bem-estar animal referidos no artigo 18.º, 
n.º 3, alínea f);

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se que a lista de tarefas dos centros de referência deve ser eliminada, já que essas 
tarefas ainda não foram estabelecidas. As funções e tarefas dos centros de referência devem 
ser estabelecidas posteriormente.
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Alteração 888
Marit Paulsen

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Coordenar uma rede de instituições 
dotadas de conhecimentos reconhecidos 
em bem-estar animal que possam auxiliar 
as autoridades competentes e as partes 
interessadas na aplicação da legislação 
relevante da UE.

Or. en

Alteração 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Desenvolver ou coordenar o 
desenvolvimento de métodos de avaliação 
do nível de bem-estar dos animais e de 
métodos destinados a melhorar o 
bem-estar dos animais;

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se que a lista de tarefas dos centros de referência deve ser eliminada, já que essas 
tarefas ainda não foram estabelecidas. As funções e tarefas dos centros de referência devem 
ser estabelecidas posteriormente.

Alteração 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Realizar estudos científicos e técnicos 
sobre o bem-estar dos animais utilizados 
para fins comerciais ou científicos;

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se que a lista de tarefas dos centros de referência deve ser eliminada, já que essas 
tarefas ainda não foram estabelecidas. As funções e tarefas dos centros de referência devem 
ser estabelecidas posteriormente.

Alteração 891
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Realizar estudos científicos e técnicos 
sobre o bem-estar dos animais utilizados 
para fins comerciais ou científicos;

d) Coordenação da realização de estudos 
científicos e técnicos sobre o bem-estar dos 
animais utilizados para fins comerciais ou 
científicos;

Or. de

Justificação

A fim de evitar uma sobreposição de competências com a EFSA, o centro de referência deve 
assumir uma função de coordenação, ao passo que a EFSA continuará a poder realizar 
estudos.

Alteração 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Realizar cursos de formação destinados 
ao pessoal das redes ou organismos 
nacionais de apoio científico referidos na 
alínea a), ao pessoal das autoridades 
competentes e a peritos de países 
terceiros;

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se que a lista de tarefas dos centros de referência deve ser eliminada, já que essas 
tarefas ainda não foram estabelecidas. As funções e tarefas dos centros de referência devem 
ser estabelecidas posteriormente.

Alteração 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 96 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Divulgar os resultados da investigação 
e as inovações técnicas e colaborar com 
os organismos de investigação da União 
nos domínios abrangidos pelo âmbito da 
sua missão.

Suprimido

Or. es

Justificação

Considera-se que a lista de tarefas dos centros de referência deve ser eliminada, já que essas 
tarefas ainda não foram estabelecidas. As funções e tarefas dos centros de referência devem 
ser estabelecidas posteriormente.

Alteração 894
Horst Schnellhardt



AM\1015542PT.doc 27/122 PE526.079v03-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Dos centros de referência da União 
Europeia para o material de reprodução 
vegetal previstos no artigo 93.º;

Suprimido

Or. de

Justificação

De acordo com a proposta de supressão dos artigos 93.º e 94.º.

Alteração 895
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Dos centros de referência da União 
Europeia para o material de reprodução 
vegetal previstos no artigo 93.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 896
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Dos centros de referência da União 
Europeia para o material de reprodução 
vegetal previstos no artigo 93.º;

Suprimido

Or. de



PE526.079v03-00 28/122 AM\1015542PT.doc

PT

Alteração 897
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito à definição de 
requisitos, responsabilidades e tarefas dos 
laboratórios de referência da União 
Europeia, dos centros de referência da 
União Europeia para o material de 
reprodução vegetal e dos centros de 
referência da União Europeia para o bem-
estar animal, em complemento dos 
requisitos, responsabilidades e tarefas 
previstos no artigo 91.º, n.º 3, no artigo 
92.º, no artigo 93.º, n.º 3, no artigo 95.º, n.º 
3, e no artigo 96.º

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 139.º no que diz respeito à definição 
de requisitos, responsabilidades e tarefas 
dos laboratórios de referência da União 
Europeia e dos centros de referência da 
União Europeia para o bem-estar animal, 
em complemento dos requisitos, 
responsabilidades e tarefas previstos no 
artigo 91.º, n.º 3, no artigo 92.º, no 
artigo 95.º, n.º 3, e no artigo 96.º

Or. en

Alteração 898
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito à definição de 
requisitos, responsabilidades e tarefas dos 
laboratórios de referência da União 
Europeia, dos centros de referência da 
União Europeia para o material de 
reprodução vegetal e dos centros de 
referência da União Europeia para o bem-
estar animal, em complemento dos 

2. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito à definição de 
requisitos, responsabilidades e tarefas dos 
laboratórios de referência da União 
Europeia e dos centros de referência da 
União Europeia para o bem-estar animal, 
em complemento dos requisitos, 
responsabilidades e tarefas previstos no 
artigo 91.º, n.º 3, no artigo 92.º, no artigo 
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requisitos, responsabilidades e tarefas 
previstos no artigo 91.º, n.º 3, no artigo 
92.º, no artigo 93.º, n.º 3, no artigo 95.º, n.º 
3, e no artigo 96.º

95.º, n.º 3, e no artigo 96.º

Or. de

Alteração 899
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 97 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os laboratórios de referência da União 
Europeia e os centros de referência da 
União Europeia devem ser sujeitos a 
controlos da Comissão a fim de verificar se 
são cumpridos os requisitos estabelecidos 
no artigo 91.º, n.º 3, no artigo 92.º, no 
artigo 93.º, n.º 3, no artigo 95.º, n.º 3, e no 
artigo 96.º

3. Os laboratórios de referência da União 
Europeia e os centros de referência da 
União Europeia devem ser sujeitos a 
controlos da Comissão a fim de verificar se 
são cumpridos os requisitos estabelecidos 
no artigo 91.º, n.º 3, no artigo 92.º, no 
artigo 95.º, n.º 3, e no artigo 96.º

Or. de

Alteração 900
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 98 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Devem ser imparciais e não podem 
encontrar-se em situação de conflito de 
interesses no que se refere ao exercício das 
suas tarefas como laboratórios nacionais de 
referência;

a) Devem ser independentes e imparciais e 
não podem encontrar-se em situação de 
conflito de interesses no que se refere ao 
exercício das suas tarefas como 
laboratórios nacionais de referência;

Or. en
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Alteração 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Colaborar com os laboratórios de 
referência da União Europeia e participar 
em cursos de formação e testes 
comparativos interlaboratoriais 
organizados por esses laboratórios;

a) Colaborar com os laboratórios de 
referência da União Europeia e podem 
participar em cursos de formação e testes 
comparativos interlaboratoriais 
organizados por esses laboratórios;

Or. es

Justificação

Deve oferecer-se a possibilidade de participar.

Alteração 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Coordenar as atividades dos laboratórios 
oficiais designados em conformidade com 
o artigo 36.º, n.º 1, tendo em vista 
harmonizar e melhorar os métodos de 
análise, teste ou diagnóstico laboratoriais e 
a sua utilização;

b) Coordenar as atividades dos laboratórios 
nacionais oficiais designados em 
conformidade com o artigo 36.º, n.º 1, 
tendo em vista harmonizar e melhorar os 
métodos de análise, teste ou diagnóstico 
laboratoriais e a sua utilização;

Or. es

Justificação

O termo «nacionais» é incluído, já que se fossem designados laboratórios oficiais de outros 
Estados-Membros a coordenação seria muito complicada.
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Alteração 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Quando adequado, organizar testes 
comparativos interlaboratoriais entre os 
laboratórios oficiais, garantir um 
acompanhamento adequado desses testes e 
informar as autoridades competentes sobre 
os seus resultados e acompanhamento;

c) Quando adequado, organizar testes 
comparativos interlaboratoriais entre os 
laboratórios nacionais oficiais, garantir um 
acompanhamento adequado desses testes e 
informar as autoridades competentes sobre 
os seus resultados e acompanhamento;

Or. es

Justificação

O termo «nacionais» é incluído, já que se fossem designados laboratórios oficiais de outros 
Estados-Membros a coordenação seria muito complicada.

Alteração 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Assegurar a transmissão das 
informações fornecidas pelo laboratório de 
referência da União Europeia às 
autoridades competentes e aos laboratórios 
oficiais;

d) Assegurar a transmissão das 
informações fornecidas pelo laboratório de 
referência da União Europeia às 
autoridades competentes e aos laboratórios 
nacionais oficiais;

Or. es

Justificação

O termo «nacionais» é incluído, já que se fossem designados laboratórios oficiais de outros 
Estados-Membros a coordenação seria muito complicada.
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Alteração 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Prestar assistência ativa no âmbito 
do diagnóstico de surtos no território 
nacional, de doenças dos animais, 
doenças de origem alimentar ou doenças 
zoonóticas, efetuando para esse efeito 
diagnósticos de confirmação, 
caracterização e estudos epizoóticos ou 
taxonómicos em isolados de agentes 
patogénicos ou espécimes de pragas, tal 
como especificado para os laboratórios 
nacionais de referência da União no 
artigo 92.º, n.º 2, alínea h).

Or. es

Justificação

Igual ao especificado para os laboratórios de referência da União Europeia no artigo 92.º, 
n.º 2, alínea h).

Alteração 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A assistência administrativa deve 
incluir, quando adequado, a participação 
das autoridades competentes de um 
Estado-Membro em controlos oficiais no 
local efetuados pelas autoridades 
competentes de outro Estado-Membro.

Suprimido

Or. es
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Justificação

As relações entre Estados-Membros devem basear-se no reconhecimento mútuo dos controlos 
realizados. Caso existam discrepâncias, deve ser a Comissão a intervir.

Alteração 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A fim de racionalizar e simplificar o 
intercâmbio de informações, a Comissão 
deve, por meio de atos de execução, 
estabelecer um formato normalizado 
para:

Suprimido

a) Os pedidos de assistência previstos no 
artigo 102.º, n.º 1;

b) A transmissão de notificações e 
respostas comuns e recorrentes.

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

Or. es

Justificação

Até à data, a experiência tem sido aceitável sem formatos normalizados. Interpreta-se que o 
procedimento terá uma maior complexidade, com tendência para o formalismo. Haverá mais 
burocracia e mais despesas porque será necessário utilizar novas ferramentas informáticas, o 
que desviará os recursos para o pessoal informático em prejuízo dos funcionários do 
controlo oficial que têm de gerir as comunicações e realizar as atividades dos controlos 
oficiais.

Alteração 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 100 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. As comunicações entre autoridades 
competentes, realizadas ao abrigo do 
presente título, serão realizadas sem 
prejuízo do definido no Regulamento 
(UE) n.º 16/2011 da Comissão, de 10 de 
janeiro de 2011, que estabelece medidas 
de execução relativas ao Sistema de 
Alerta Rápido para os Géneros 
Alimentícios e Alimentos para Animais 
(RASFF) para as comunicações a realizar 
através do Sistema RASFF.

Or. es

Justificação

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

Alteração 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 101 – 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 ao 
estabelecimento dos requisitos mínimos 
que os organismos de ligação designados 
em conformidade com o n.º 1 devem 
cumprir.

Suprimido

Or. es

Justificação

Os organismos de ligação são unidades de diferente categoria adscritas às diferentes 



AM\1015542PT.doc 35/122 PE526.079v03-00

PT

autoridades competentes das administrações centrais, sendo que, com base no princípio da 
subsidiariedade, devem ser os próprios Estados-Membros a estabelecer os seus requisitos 
mínimos.

Alteração 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 101 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão deve, por meio de atos de 
execução, definir as especificações dos 
instrumentos técnicos e os procedimentos 
a utilizar para a comunicação entre os 
organismos de ligação designados em 
conformidade com o n.º 1.

Suprimido

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

Or. es

Justificação

Propõe-se a supressão do n.º 7, já que pressupõe, novamente, um aumento dos encargos 
administrativos e económicos tendo em conta as novas ferramentas informáticas do capítulo 
IV (sistemas de gestão da informação) do título VI sobre as atividades da União. É 
necessário ter margem de flexibilidade e evitar o desvio de recursos para a criação de novas 
aplicações informáticas supérfluas em prejuízo dos controlos específicos em si.

Alteração 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Indicar, no prazo de dez dias a contar da 
data de receção do pedido, o prazo 
necessário para lhe dar uma resposta 

b) Indicar, no prazo de quinze dias a contar 
da data de receção do pedido, o prazo 
necessário para lhe dar uma resposta 
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informada; informada;

Or. es

Alteração 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 102 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Por acordo entre as autoridades 
competentes requerentes e as autoridades 
competentes requeridas, pode estar 
presente pessoal designado pelas 
autoridades competentes requerentes 
durante os controlos oficiais e as 
investigações referidos no n.º 1, alínea c), 
efetuados pelas autoridades competentes 
requeridas.

Suprimido

Nesses casos, o pessoal das autoridades 
competentes requerentes:

a) Deve poder apresentar, em qualquer 
momento, um mandato escrito em que se 
indique a sua identidade e os seus poderes 
oficiais;

b) Deve ter acesso às mesmas instalações 
e aos mesmos documentos que o pessoal 
das autoridades competentes requeridas, 
por seu intermédio e apenas para efeitos 
do inquérito administrativo que estiver a 
decorrer;

c) Não pode, por sua própria iniciativa, 
exercer os poderes de inquérito conferidos 
aos funcionários das autoridades 
competentes requeridas.

Or. es

Justificação

As relações entre Estados-Membros devem basear-se no reconhecimento mútuo dos controlos 
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realizados, sendo que, no caso de discrepância, deve ser a Comissão a intervir. Em 
consonância com o disposto nos artigos 100.º e 101.º.

Alteração 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 914
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, durante os controlos oficiais de 
animais ou mercadorias provenientes de 
outro Estado-Membro, as autoridades 
competentes constatarem que esses animais 
ou mercadorias não cumprem as regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, de tal forma 
que representam um risco para a saúde 
humana, a saúde animal, a fitossanidade
ou, no que diz respeito aos OGM e aos 
produtos fitofarmacêuticos, o ambiente, 
ou que constituem uma infração grave a 
essas regras, devem notificar sem demora 
as autoridades competentes do 
Estado-Membro de expedição e de 
qualquer outro Estado-Membro em causa, 
a fim de lhes permitir proceder a 
investigações adequadas.

1. Se, durante os controlos oficiais de 
animais ou mercadorias provenientes de 
outro Estado-Membro, as autoridades 
competentes constatarem que esses animais 
ou mercadorias não cumprem as regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, de tal forma 
que representam um risco para a saúde 
humana ou a saúde animal ou o ambiente, 
ou que constituem uma infração grave a 
essas regras, devem notificar sem demora 
as autoridades competentes do 
Estado-Membro de expedição e de 
qualquer outro Estado-Membro em causa, 
a fim de lhes permitir proceder a 
investigações adequadas.
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Or. en

Alteração 915
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, durante os controlos oficiais de 
animais ou mercadorias provenientes de 
outro Estado-Membro, as autoridades 
competentes constatarem que esses animais 
ou mercadorias não cumprem as regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, de tal forma 
que representam um risco para a saúde 
humana, a saúde animal, a fitossanidade
ou, no que diz respeito aos OGM e aos 
produtos fitofarmacêuticos, o ambiente, ou 
que constituem uma infração grave a essas 
regras, devem notificar sem demora as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de expedição e de qualquer outro 
Estado-Membro em causa, a fim de lhes 
permitir proceder a investigações 
adequadas.

1. Se, durante os controlos oficiais de 
animais ou mercadorias provenientes de 
outro Estado-Membro, as autoridades 
competentes constatarem que esses animais 
ou mercadorias não cumprem as regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, de tal forma 
que representam um risco para a saúde 
humana ou a saúde animal ou, no que diz 
respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente, ou que 
constituem uma infração grave a essas 
regras, devem notificar sem demora as 
autoridades competentes do Estado-
Membro de expedição e de qualquer outro 
Estado-Membro em causa, a fim de lhes 
permitir proceder a investigações 
adequadas.

Or. de

Alteração 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, durante os controlos oficiais de 
animais ou mercadorias provenientes de 
outro Estado-Membro, as autoridades 
competentes constatarem que esses animais 
ou mercadorias não cumprem as regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, de tal forma 

1. Se, durante os controlos oficiais de 
animais ou mercadorias provenientes de 
outro Estado-Membro, as autoridades 
competentes constatarem que esses animais 
ou mercadorias não cumprem as regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, de tal forma 
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que representam um risco para a saúde 
humana, a saúde animal, a fitossanidade
ou, no que diz respeito aos OGM e aos 
produtos fitofarmacêuticos, o ambiente, ou 
que constituem uma infração grave a essas 
regras, devem notificar sem demora as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de expedição e de 
qualquer outro Estado-Membro em causa, 
a fim de lhes permitir proceder a 
investigações adequadas.

que representam um risco para a saúde 
humana, a saúde animal, ou, no que diz 
respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente, ou que 
constituem uma infração grave a essas 
regras, devem notificar sem demora as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de expedição e de 
qualquer outro Estado-Membro em causa, 
a fim de lhes permitir proceder a 
investigações adequadas.

Or. es

Justificação

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

Alteração 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os outros Estados-Membros em 
causa referidos no n.º 1 devem incluir, no 
caso de infrações ao Regulamento (CE) 
n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais 
durante o transporte:

a) A autoridade competente que concedeu 
a autorização do transportador;

b) Sempre que uma deficiência no meio 
de transporte estiver envolvida ao 
incumprimento dos requisitos do 
regulamento, a autoridade competente 
que concedeu o certificado de aprovação 
do meio de transporte;

c) Sempre que o condutor estiver 
envolvido no incumprimento dos 
requisitos do regulamento, a autoridade 
competente que emitiu o certificado de 
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aptidão profissional do condutor.

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais durante o transporte 
especifica quais os Estados-Membros que devem ser informados em caso de infração. A 
proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais revoga esta disposição do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005. Assim sendo, esta deve ser agora incluída na proposta de 
regulamento relativo aos controlos oficiais, uma vez que a expressão «qualquer outro 
Estado-Membro em causa» é demasiado vaga e aberta a interpretações divergentes.

Alteração 918
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 104 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Informar todas as partes interessadas 
relevantes em causa, tal como 
especificado nos planos de contingência 
nacionais no domínio da segurança 
alimentar;

Or. en

Alteração 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 105

Texto da Comissão Alteração

Artigo 105.º Suprimido

Assistência dos países terceiros

1. Sempre que as autoridades competentes 
receberem informações de um país 
terceiro que apontem para um 
incumprimento ou um risco para a saúde 
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humana, a saúde animal, a fitossanidade, 
o bem-estar animal ou, no que diz respeito 
aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente, devem, sem 
demora:

a) Notificar essas informações às 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros em causa;

b) Comunicar as referidas informações à 
Comissão sempre que sejam ou possam 
relevantes ao nível da União.

2. As informações obtidas através das 
investigações e dos controlos oficiais 
efetuados em conformidade com o 
presente regulamento podem ser 
comunicadas ao país terceiro referido no 
n.º 1, desde que:

a) As autoridades competentes que 
facultaram as informações deem o seu 
consentimento;

b) O país terceiro tenha assumido o 
compromisso de prestar a assistência 
necessária para recolher provas das 
práticas que são, ou parecem ser, 
contrárias às regras da União ou que 
apresentam um risco para o ser humano, 
os animais, os vegetais ou o ambiente;

c) Sejam cumpridas as regras da União e 
nacionais relevantes aplicáveis à 
comunicação de dados pessoais a países 
terceiros.

Or. es

Justificação

Em conformidade com o disposto noutras alterações relativas ao facto de que as exportações 
devem ficar fora do âmbito de aplicação do presente regulamento.

Alteração 920
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as autoridades competentes
receberem informações de um país terceiro 
que apontem para um incumprimento ou 
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, sem demora:

1. Sempre que as autoridades competentes 
receberem informações de um país terceiro 
que apontem para um incumprimento ou 
um risco para a saúde humana ou a saúde 
animal, o bem-estar animal ou o ambiente, 
devem, sem demora:

Or. en

Alteração 921
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O país terceiro tenha assumido o 
compromisso de prestar a assistência 
necessária para recolher provas das práticas 
que são, ou parecem ser, contrárias às 
regras da União ou que apresentam um 
risco para o ser humano, os animais, os 
vegetais ou o ambiente;

b) O país terceiro tenha assumido o 
compromisso de prestar a assistência 
necessária para recolher provas das práticas 
que são, ou parecem ser, contrárias às 
regras da União ou que apresentam um 
risco para o ser humano ou os animais;

Or. de

Alteração 922
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) O país terceiro tenha assumido o 
compromisso de prestar a assistência 
necessária para recolher provas das práticas 
que são, ou parecem ser, contrárias às 
regras da União ou que apresentam um 
risco para o ser humano, os animais, os 
vegetais ou o ambiente;

b) O país terceiro tenha assumido o 
compromisso de prestar a assistência 
necessária para recolher provas das práticas 
que são, ou parecem ser, contrárias às 
regras da União ou que apresentam um 
risco para o ser humano, os animais ou o 
ambiente;

Or. en

Alteração 923
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 105 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O país terceiro tenha assumido o 
compromisso de prestar a assistência 
necessária para recolher provas das práticas 
que são, ou parecem ser, contrárias às 
regras da União ou que apresentam um 
risco para o ser humano, os animais, os 
vegetais ou o ambiente;

b) O país terceiro tenha assumido o 
compromisso de prestar a assistência 
necessária para recolher provas das práticas 
que são, ou parecem ser, contrárias às 
regras da União ou que apresentam um 
risco para o ser humano, os animais ou o 
ambiente;

Or. de

Alteração 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 106 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 139.º a fim de estabelecer regras 
para o rápido intercâmbio de informações 
nos casos referidos no n.º 1.

3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, estabelecer regras para o rápido 
intercâmbio de informações nos casos 
referidos no n.º 1.
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Or. es

Justificação

As regras para o intercâmbio rápido de informações, referidas no artigo 106.º, devem ser 
decididas por meio de atos de execução como conceito jurídico adequado ao objeto de uma 
harmonização, e não por meio de atos delegados.

Alteração 925
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 107 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os controlos oficiais regidos pelo 
presente regulamento são realizados pelas 
autoridades competentes com base num 
plano nacional de controlo plurianual, 
cuja elaboração e aplicação são 
coordenadas em todo o seu território.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os controlos oficiais regidos pelo 
presente regulamento são realizados pelas 
autoridades competentes com base em 
planos nacionais de controlo plurianuais, 
cuja elaboração e aplicação são 
coordenadas em todo o seu território.

Or. en

Alteração 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 927
Martina Anderson

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

Texto da Comissão Alteração

a) Coordenar a elaboração do plano 
referido no n.º 1 por todas as autoridades 
competentes responsáveis pelos controlos 
oficiais;

a) Coordenar a elaboração dos planos 
referidos no n.º 1 por todas as autoridades 
competentes responsáveis pelos controlos 
oficiais;

Or. en

Alteração 928
Martina Anderson

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Garantir a coerência e a aplicação 
uniforme desses planos.

Or. en

Alteração 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 931
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 108 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os objetivos estratégicos do plano 
nacional de controlo plurianual e a forma 
como estes se refletem na definição das 
prioridades dos controlos oficiais e na 
afetação de recursos;

a) Os objetivos estratégicos dos planos 
nacionais de controlo plurianuais e a 
forma como estes se refletem na definição 
das prioridades dos controlos oficiais e na 
afetação de recursos;

Or. en
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Alteração 932
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 109 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que os planos nacionais de controlo 
plurianuais previstos no artigo 107.º, n.º 1, 
são disponibilizados ao público, 
excetuando as partes cuja divulgação possa 
prejudicar a eficácia dos controlos oficiais.

1. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 933
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 109 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Esses planos podem ser elaborados 
em consulta com os operadores 
relevantes, com vista a garantir uma 
abordagem dos controlos oficiais baseada 
nos riscos.

Or. en

Alteração 934
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 109 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos nacionais de controlo 
plurianuais devem ser atualizados sempre 
que seja necessário adaptá-los às alterações 

2. (Não se aplica à versão portuguesa.)
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das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, e 
devem ser reexaminados regularmente a 
fim de ter em conta os seguintes fatores:

Or. en

Alteração 935
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 109 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aparecimento de novas doenças, novas 
pragas dos vegetais ou outros riscos para a 
saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou, no 
que diz respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente;

a) Aparecimento de novas doenças ou 
outros riscos para a saúde humana ou a 
saúde animal, o bem-estar animal ou o 
ambiente;

Or. en

Alteração 936
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 109 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aparecimento de novas doenças, novas 
pragas dos vegetais ou outros riscos para a 
saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou, no 
que diz respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente;

a) Aparecimento de novas doenças ou 
outros riscos para a saúde humana ou 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 937
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 109 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem apresentar 
à Comissão, a pedido desta, uma versão 
atualizada dos respetivos planos nacionais 
de controlo plurianuais.

3. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 110

Texto da Comissão Alteração

Artigo 110.º Suprimido

Delegação de poderes no que diz respeito 
aos planos nacionais de controlo 
plurianuais

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

Esses atos delegados devem estabelecer 
regras relativas aos seguintes aspetos:

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

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

c) Procedimentos de maximização da 
eficácia dos controlos oficiais;
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d) Principais indicadores de desempenho 
a aplicar pelas autoridades competentes 
na avaliação dos planos nacionais de 
controlo plurianuais e da sua aplicação.

Or. es

Justificação

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

Alteração 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 940
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) À organização e aplicação de planos de 
controlo coordenados de duração limitada 
num ou mais domínios regidos pelas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2;

a) À elaboração, organização e aplicação 
de planos de controlo coordenados de 
duração limitada num ou mais domínios 
regidos pelas regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2;

Or. en

Alteração 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) À organização, numa base ad hoc, da 
recolha de dados e informações relativos à 
aplicação de um conjunto específico de 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou à 
prevalência de certos perigos.

b) À organização, numa base ad hoc, da 
recolha de dados e informações relativos à 
prevalência de certos perigos.

Or. es

Justificação

É evidente, uma vez que está definido no primeiro parágrafo, que os dados e informações 
recolhidos estão relacionados com as regras referidas no artigo 1.º, n.º 2.

Alteração 942
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 111 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao papel das partes interessadas no 
desenvolvimento e na execução dos 
planos de controlo coordenados;
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Or. en

Alteração 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 944
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A apresentação anual deste tipo de relatório seria demasiado onerosa. A apresentação do 
relatório de dois em dois anos continua a preencher os requisitos em matéria de 
comunicação de informações sem constituir uma sobrecarga desnecessária para os 
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Estados-Membros.

Alteração 945
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Todas as alterações introduzidas nos 
seus planos nacionais de controlo 
plurianuais para atender aos fatores 
referidos no artigo 109.°, n.º 2;

a) (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 946
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os resultados dos controlos realizados 
no ano anterior ao abrigo dos seus planos 
nacionais de controlo plurianuais;

b) (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 947
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O tipo e o número de casos de 
incumprimento das regras referidas no 

c) O tipo e o número de casos de 
incumprimento das regras referidas no 
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artigo 1.º, n.º 2, detetados no ano anterior 
pelas autoridades competentes;

artigo 1.º, n.º 2, detetados no ano anterior 
pelas autoridades competentes, 
especificados por setor e devidamente 
pormenorizados;

Or. en

Alteração 948
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As medidas tomadas para garantir a 
execução eficaz dos seus planos nacionais 
de controlo plurianuais, incluindo as 
medidas coercivas tomadas e respetivos 
resultados.

d) (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 949
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 112 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Informações sobre a aplicação das 
taxas referidas no artigo 83.º, n.º 2, 
relativo à transparência;

Or. it

Justificação

Um acompanhamento contínuo da transparência no que diz respeito às taxas aplicadas pelos 
Estados-Membros é fundamental para a criação de um sistema que não cause distorções da 
concorrência na União Europeia.
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Alteração 950
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve disponibilizar ao 
público um relatório anual sobre o 
funcionamento dos controlos oficiais nos 
Estados-Membros, tomando em conta:

1. A Comissão deve disponibilizar ao 
público, até 31 de dezembro, de dois em 
dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, um relatório anual 
sobre o funcionamento dos controlos 
oficiais nos Estados-Membros, tomando 
em conta:

Or. en

Alteração 951
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os relatórios anuais apresentados pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 112.º;

a) Os relatórios anuais apresentados pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 112.º, incluindo as informações 
sobre a aplicação das taxas referidas no 
artigo 83.º, n.º 2, relativo à transparência;

Or. it

Justificação

Um acompanhamento contínuo da transparência no que diz respeito às taxas aplicadas pelos 
Estados-Membros é fundamental para a criação de um sistema que não cause distorções da 
concorrência na União Europeia.

Alteração 952
Bart Staes
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em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 113 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório anual previsto no n.º 1 pode, 
quando adequado, incluir recomendações 
sobre eventuais melhorias a introduzir nos 
sistemas de controlo oficial dos 
Estados-Membros e sobre controlos 
oficiais específicos em certos domínios.

2. O relatório anual previsto no n.º 1 deve 
incluir recomendações sobre eventuais 
melhorias a introduzir nos sistemas de 
controlo oficial dos Estados-Membros e 
sobre controlos oficiais específicos em 
certos domínios.

Or. en

Alteração 953
Eric Andrieu

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os controlos previstos no n.º 1 devem 
ser organizados em cooperação com as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e ser efetuados 
regularmente.

2. Os controlos previstos no n.º 1 devem 
ser organizados em cooperação com as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e ser efetuados 
regularmente. A frequência e o número 
desses controlos têm em consideração as 
diligências de enquadramento dos 
controlos e, se for caso disso, a 
acreditação das autoridades competentes 
ao abrigo de normas internacionais.

Or. fr

Justificação

Determinados elementos do regulamento apresentam semelhanças com as exigências das 
normas ISO/CEI 17020 ou 17065 (ex EN 45011). É necessário valorizar as diligências 
efetuadas pelos serviços de controlo, com base em normas internacionais, e, em termos mais 
gerais, as diligências de enquadramento dos controlos, além de reduzir, em conformidade, a 
pressão dos controlos da Comissão (Serviço Alimentar e Veterinário) sobre os 
Estados-Membros.
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Alteração 954
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 115 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os controlos previstos no n.º 1 podem 
incluir verificações no local. Os peritos da 
Comissão podem acompanhar o pessoal 
das autoridades competentes quando da 
realização dos controlos oficiais.

3. Os controlos previstos no n.º 1 podem 
incluir verificações no local. Os peritos da 
Comissão podem acompanhar o pessoal 
das autoridades competentes quando da 
realização dos controlos oficiais sob 
reserva de aprovação por parte das 
autoridades nacionais competentes, sob 
reserva de autorização por parte das 
autoridades competentes nacionais.

Or. de

Alteração 955
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando adequado, a Comissão pode
recomendar, nos seus relatórios finais 
previstos no n.º 1, medidas corretivas ou 
preventivas a adotar pelos 
Estados-Membros para corrigir as 
deficiências específicas ou sistémicas 
constatadas pelos seus peritos durante os 
controlos efetuados em conformidade com 
o artigo 115.º, n.º 1.

2. A Comissão deve recomendar, nos seus 
relatórios finais previstos no n.º 1, medidas 
corretivas ou preventivas a adotar pelos 
Estados-Membros para corrigir as 
deficiências específicas ou sistémicas 
constatadas pelos seus peritos durante os 
controlos efetuados em conformidade com 
o artigo 115.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 956
Ewald Stadler
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Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando adequado, a Comissão pode 
recomendar, nos seus relatórios finais 
previstos no n.º 1, medidas corretivas ou 
preventivas a adotar pelos Estados-
Membros para corrigir as deficiências 
específicas ou sistémicas constatadas pelos 
seus peritos durante os controlos efetuados 
em conformidade com o artigo 115.º, n.º 1.

2. Quando adequado, a Comissão pode 
recomendar, nos seus relatórios finais 
previstos no n.º 1, medidas corretivas ou 
preventivas a adotar pelos Estados-
Membros para corrigir as deficiências 
específicas ou sistémicas constatadas pelos 
seus peritos durante os controlos efetuados 
em conformidade com o artigo 115.º, n.º 1. 
Estas recomendações não são 
juridicamente vinculativas.

Or. de

Justificação

É necessário tornar muito claro que as recomendações não fundamentam qualquer direito a 
dar instruções.

Alteração 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 117 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Considera-se imprescindível a referida antecedência para que os Estados-Membros estejam 
devidamente informados.
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Alteração 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 118 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

É necessário especificar o tipo de assistência prestado pelos Estados-Membros, limitando-a à 
assistência técnica. Do mesmo modo, o planeamento deve ter em conta determinadas 
circunstâncias que devem ser adaptadas às situações no momento.

Alteração 959
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os peritos da Comissão podem realizar 
controlos em países terceiros para:

1. Os peritos da Comissão devem realizar
regularmente, com uma frequência não 
inferior à dos controlos da Comissão nos
Estados-Membros, controlos em países 
terceiros para:

Or. en
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Alteração 960
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Verificar se a legislação e os sistemas 
desses países, incluindo a certificação 
oficial e a emissão de certificados oficiais, 
rótulos oficiais, marcas oficiais e outros 
atestados oficiais, cumprem ou são 
equivalentes aos requisitos previstos nas 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2;

a) Verificar se a legislação e os sistemas 
desses países, incluindo a certificação 
oficial e a emissão de certificados oficiais, 
rótulos oficiais, marcas oficiais e outros 
atestados oficiais, cumprem os requisitos 
previstos nas regras referidas no artigo 1.º, 
n.º 2;

Or. en

Alteração 961
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Verificar a capacidade do sistema de 
controlo do país terceiro de garantir que as 
remessas de animais e mercadorias 
exportadas para a União cumprem os 
requisitos relevantes estabelecidos nas 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou 
requisitos reconhecidos como sendo pelo 
menos equivalentes;

b) Verificar se o sistema de controlo do 
país terceiro garante que as remessas de 
animais e mercadorias exportadas para a 
União cumprem os requisitos relevantes 
estabelecidos nas regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 962
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE



AM\1015542PT.doc 61/122 PE526.079v03-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se for caso disso, a situação em matéria 
de saúde animal, zoonoses e fitossanidade, 
bem como os procedimentos para notificar 
à Comissão e aos organismos 
internacionais competentes os surtos de 
doenças animais e pragas dos vegetais;

f) Se for caso disso, a situação em matéria 
de saúde animal e zoonoses, bem como os 
procedimentos para notificar à Comissão e 
aos organismos internacionais competentes 
os surtos de doenças animais;

Or. en

Alteração 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se for caso disso, a situação em matéria 
de saúde animal, zoonoses e fitossanidade, 
bem como os procedimentos para notificar 
à Comissão e aos organismos 
internacionais competentes os surtos de 
doenças animais e pragas dos vegetais;

f) Se for caso disso, a situação em matéria 
de saúde animal e zoonoses, bem como os 
procedimentos para notificar à Comissão e 
aos organismos internacionais competentes 
os surtos de doenças animais;

Or. es

Justificação

Coerente com o âmbito de aplicação proposto para o presente regulamento.

Alteração 964
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Se for caso disso, a situação em matéria f) Se for caso disso, a situação em matéria 
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de saúde animal, zoonoses e fitossanidade, 
bem como os procedimentos para notificar 
à Comissão e aos organismos 
internacionais competentes os surtos de 
doenças animais e pragas dos vegetais;

de saúde animal e zoonoses, bem como os 
procedimentos para notificar à Comissão e 
aos organismos internacionais competentes 
os surtos de doenças animais;

Or. de

Alteração 965
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) O alcance e o funcionamento dos 
controlos oficiais de animais, vegetais e 
respetivos produtos provenientes de países 
terceiros;

g) O alcance e o funcionamento dos 
controlos oficiais de animais e respetivos 
produtos provenientes de países terceiros;

Or. de

Justificação

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

Alteração 966
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) O alcance e o funcionamento dos 
controlos oficiais de animais, vegetais e 
respetivos produtos provenientes de países 
terceiros;

g) O alcance e o funcionamento dos 
controlos oficiais de animais e respetivos 
produtos provenientes de países terceiros;
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Or. en

Alteração 967
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 119 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) As garantias que o país terceiro pode dar 
no que respeita ao cumprimento ou à 
equivalência em relação aos requisitos 
estabelecidos nas regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2.

h) As garantias que o país terceiro pode dar 
no que respeita ao cumprimento dos
requisitos estabelecidos nas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 968
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 120 – parágrafo 1 – alínea g) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) a Organização Europeia e 
Mediterrânica para a Proteção das 
Plantas,

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 969
Bart Staes
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em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 120 – parágrafo 1 – alínea g) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) a Organização Europeia e 
Mediterrânica para a Proteção das 
Plantas,

Suprimido

Or. en

Alteração 970
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 120 – parágrafo 1 – alínea g) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv) a Organização Europeia e 
Mediterrânica para a Proteção das 
Plantas,

Suprimido

Or. de

Alteração 971
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 120 – parágrafo 1 – alínea g) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) o secretariado da Convenção 
Fitossanitária Internacional,

Suprimido

Or. de

Justificação

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

Alteração 972
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 120 – parágrafo 1 – alínea g) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) o secretariado da Convenção 
Fitossanitária Internacional,

Suprimido

Or. en

Alteração 973
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 120 – parágrafo 1 – alínea g) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) o secretariado da Convenção 
Fitossanitária Internacional,

Suprimido

Or. de

Alteração 974
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 120 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Na probabilidade de práticas 
fraudulentas que poderão enganar as 
expectativas dos consumidores no que diz 
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respeito à natureza, à qualidade e à 
composição dos alimentos e produtos;

Or. en

Alteração 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 123

Texto da Comissão Alteração

Artigo 123.º Suprimido

Controlos de países terceiros nos 
Estados-Membros

1. Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão:

a) Dos controlos planeados no seu 
território pelas autoridades competentes 
de países terceiros;

b) Do calendário previsto e do âmbito 
desses controlos.

2.

Os peritos da Comissão podem participar 
nos controlos referidos no n.º 1 a pedido 
de qualquer das seguintes autoridades:

a) As autoridades competentes dos 
Estados-Membros onde esses controlos 
são realizados;

b) As autoridades competentes do país 
terceiro que realizam os controlos.

A participação dos peritos da Comissão e 
o calendário final e âmbito dos controlos 
referidos no n.º 1 devem ser organizados 
em estreita cooperação entre a Comissão 
e as autoridades competentes do 
Estado-Membro onde esses controlos são 
realizados.

3. A participação dos peritos da Comissão 
nos controlos referidos no n.º 1 deve visar, 
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em especial, os seguintes objetivos:

a) Prestar aconselhamento sobre as 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2;

b) Fornecer as informações e os dados 
disponíveis ao nível da União que possam 
ser úteis para o controlo efetuado pelas 
autoridades competentes do país terceiro;

c) Garantir a uniformidade dos controlos 
efetuados pelas autoridades competentes 
dos países terceiros.

Or. es

Justificação

As exportações devem ser excluídas do presente regulamento e reguladas por cada 
Estado-Membro. Obriga-se os Estados-Membros a informar a Comissão dos controlos que 
países terceiros realizam no seu território e torna possível que a Comissão participe nessas 
visitas de inspeção, o que dificilmente corresponde ao sistema atual de negociações bilaterais 
das exportações entre o Estado-Membro e o país terceiro.

Alteração 976
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve solicitar aos países 
terceiros que tencionem exportar animais e 
mercadorias para a União que forneçam as 
seguintes informações, exatas e 
atualizadas, sobre a organização e a gestão 
gerais dos sistemas de controlo sanitário e 
fitossanitário no seu território:

1. A Comissão deve solicitar aos países 
terceiros que tencionem exportar animais e 
mercadorias para a União que forneçam as 
seguintes informações, exatas e 
atualizadas, sobre a organização e a gestão 
gerais dos sistemas de controlo sanitário no 
seu território:

(Em caso de aceitação, esta alteração 
aplica-se à globalidade do artigo.)

Or. de
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Justificação

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

Alteração 977
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve solicitar aos países 
terceiros que tencionem exportar animais e 
mercadorias para a União que forneçam as 
seguintes informações, exatas e 
atualizadas, sobre a organização e a gestão 
gerais dos sistemas de controlo sanitário e 
fitossanitário no seu território:

1. A Comissão deve solicitar aos países 
terceiros que tencionem exportar animais e 
mercadorias para a União que forneçam as 
seguintes informações, exatas e 
atualizadas, sobre a organização e a gestão 
gerais dos sistemas de controlo sanitário no 
seu território:

Or. en

Alteração 978
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve solicitar aos países 
terceiros que tencionem exportar animais e 
mercadorias para a União que forneçam as 
seguintes informações, exatas e 
atualizadas, sobre a organização e a gestão 
gerais dos sistemas de controlo sanitário e 
fitossanitário no seu território:

1. A Comissão deve solicitar aos países 
terceiros que tencionem exportar animais e 
mercadorias para a União que forneçam as 
seguintes informações, exatas e 
atualizadas, sobre a organização e a gestão 
gerais dos sistemas de controlo sanitário no 
seu território:

Or. de
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Alteração 979
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Quaisquer regulamentações sanitárias ou 
fitossanitárias adotadas ou propostas no 
seu território;

a) Quaisquer regulamentações sanitárias 
adotadas ou propostas no seu território;

Or. en

Alteração 980
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Quaisquer regulamentações sanitárias ou 
fitossanitárias adotadas ou propostas no 
seu território;

a) Quaisquer regulamentações sanitárias 
adotadas ou propostas no seu território;

Or. de

Alteração 981
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os procedimentos de avaliação dos 
riscos e os fatores tidos em consideração 
para a avaliação dos riscos e para a 
determinação do nível adequado de 
proteção sanitária ou fitossanitária;

b) Os procedimentos de avaliação dos 
riscos e os fatores tidos em consideração 
para a avaliação dos riscos e para a 
determinação do nível adequado de 
proteção sanitária;
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Or. en

Alteração 982
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os procedimentos de avaliação dos 
riscos e os fatores tidos em consideração 
para a avaliação dos riscos e para a 
determinação do nível adequado de 
proteção sanitária ou fitossanitária;

b) Os procedimentos de avaliação dos 
riscos e os fatores tidos em consideração 
para a avaliação dos riscos e para a 
determinação do nível adequado de 
proteção sanitária;

Or. de

Alteração 983
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Quando relevante, os resultados dos 
controlos oficiais dos animais e 
mercadorias destinados a exportação para a 
União;

f) Quando existentes, os resultados dos 
controlos oficiais dos animais e 
mercadorias destinados a exportação para a 
União;

Or. en

Alteração 984
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – alínea g)



AM\1015542PT.doc 71/122 PE526.079v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

g) Quando relevante, informação sobre 
alterações da estrutura e do funcionamento 
dos sistemas de controlo adotadas para 
satisfazer os requisitos sanitários ou 
fitossanitários da União ou as 
recomendações previstas no artigo 121.º, 
segundo parágrafo.

g) Quando relevante, informação sobre 
alterações da estrutura e do funcionamento 
dos sistemas de controlo adotadas para 
satisfazer os requisitos sanitários da União 
ou as recomendações previstas no artigo 
121.º, segundo parágrafo.

Or. en

Alteração 985
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 124 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Quando relevante, informação sobre 
alterações da estrutura e do funcionamento 
dos sistemas de controlo adotadas para 
satisfazer os requisitos sanitários ou 
fitossanitários da União ou as 
recomendações previstas no artigo 121.º, 
segundo parágrafo.

g) Quando relevante, informação sobre 
alterações da estrutura e do funcionamento 
dos sistemas de controlo adotadas para 
satisfazer os requisitos sanitários da União 
ou as recomendações previstas no artigo 
121.º, segundo parágrafo.

Or. de

Alteração 986
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito às condições a 
satisfazer pelos animais e mercadorias que 

1. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
139.º no que diz respeito às condições a 
satisfazer pelos animais e mercadorias que 
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entram na União em proveniência de países 
terceiros quando essas condições forem 
necessárias para assegurar que os animais e 
as mercadorias cumprem os requisitos 
relevantes estabelecidos pelas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, à exceção das 
alíneas d), e), g) e h) do artigo 1.º, n.º 2, e 
do artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 853/2004, ou requisitos reconhecidos 
como sendo pelo menos equivalentes.

entram na União em proveniência de países 
terceiros quando essas condições forem 
necessárias para assegurar que os animais e 
as mercadorias cumprem os requisitos 
relevantes estabelecidos pelas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, à exceção das 
alíneas d), e), g) e h) do artigo 1.º, n.º 2, e 
do artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 853/2004.

Or. en

Alteração 987
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O requisito de que as remessas de 
determinados animais e mercadorias 
provenientes de países terceiros sejam 
expedidas de estabelecimentos que 
cumpram os requisitos relevantes referidos 
no n.º 1, ou requisitos reconhecidos como 
sendo pelo menos equivalentes, e sejam 
obtidas ou preparadas nesses 
estabelecimentos;

b) O requisito de que as remessas de 
determinados animais e mercadorias 
provenientes de países terceiros sejam 
expedidas de estabelecimentos que 
cumpram os requisitos relevantes referidos 
no n.º 1 e sejam obtidas ou preparadas 
nesses estabelecimentos;

Or. en

Alteração 988
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O requisito de que as remessas de c) O requisito de que as remessas de 
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determinados animais e mercadorias sejam 
acompanhadas de um certificado oficial, 
um atestado oficial ou qualquer outra prova 
de que as remessas cumprem os requisitos 
relevantes referidos no n.º 1, ou requisitos 
reconhecidos como sendo pelo menos 
equivalentes;

determinados animais e mercadorias sejam 
acompanhadas de um certificado oficial, 
um atestado oficial ou qualquer outra prova 
de que as remessas cumprem os requisitos 
relevantes referidos no n.º 1;

Or. en

Alteração 989
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 125 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Quaisquer outros requisitos necessários 
para garantir que determinados animais e 
mercadorias oferecem um nível de 
proteção da saúde e, no que diz respeito 
aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, do ambiente, 
equivalente ao que é garantido pelos
requisitos referidos no n.º 1.

e) Quaisquer outros requisitos necessários 
para garantir que determinados animais e 
mercadorias cumprem os requisitos 
referidos no n.º 1.

Or. en

Alteração 990
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 126 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve aprovar, por meio de 
atos de execução, o pedido que lhe é 
transmitido para efeitos dessa inclusão pelo 
país terceiro em causa, acompanhado de 
provas e garantias adequadas de que os 

2. A Comissão deve aprovar, por meio de 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 139.º, o pedido que lhe é transmitido 
para efeitos dessa inclusão pelo país 
terceiro em causa, acompanhado de provas 



PE526.079v03-00 74/122 AM\1015542PT.doc

PT

animais e mercadorias em questão desse 
país terceiro cumprem os requisitos 
relevantes referidos no artigo 125.º, n.º 1, 
ou requisitos equivalentes. Esses atos de 
execução devem ser adotados e 
atualizados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 141.º, n.º 2.

e garantias adequadas de que os animais e 
mercadorias em questão desse país terceiro 
cumprem os requisitos relevantes referidos 
no artigo 125.º, n.º 1, ou requisitos 
equivalentes.

Or. en

Alteração 991
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 126 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A realização pelas autoridades 
competentes do país terceiro de controlos 
oficiais adequados e outras atividades que 
visem avaliar a presença de perigos para a 
saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou, no 
que diz respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente;

c) A realização pelas autoridades 
competentes do país terceiro de controlos 
oficiais adequados e outras atividades que 
visem avaliar a presença de perigos para a 
saúde humana ou a saúde animal, o bem-
estar animal ou o ambiente;

Or. en

Alteração 992
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 126 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A realização pelas autoridades 
competentes do país terceiro de controlos 
oficiais adequados e outras atividades que 
visem avaliar a presença de perigos para a 
saúde humana, a saúde animal, a 
fitossanidade, o bem-estar animal ou, no 

c) A realização pelas autoridades 
competentes do país terceiro de controlos 
oficiais adequados e outras atividades que 
visem avaliar a presença de perigos para a 
saúde humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal ou, no que diz respeito aos OGM e 
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que diz respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente;

aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente;

Or. de

Alteração 993
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 126 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A regularidade e rapidez das 
informações fornecidas pelo país terceiro 
sobre a presença de perigos 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;

d) A regularidade e rapidez das 
informações fornecidas pelo país terceiro 
sobre a presença de perigos para a saúde 
humana ou a saúde animal, o bem-estar 
animal ou o ambiente;

Or. en

Alteração 994
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 126 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A regularidade e rapidez das 
informações fornecidas pelo país terceiro 
sobre a presença de perigos 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;

d) A regularidade e rapidez das 
informações fornecidas pelo país terceiro 
sobre a presença de perigos para a saúde 
humana ou 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 995
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 126 – n.º 3 – alínea e) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) as condições aplicadas aos 
estabelecimentos a partir dos quais os 
animais ou as mercadorias são exportados 
para a União cumprem requisitos 
equivalentes aos referidos no artigo 125.º, 
n.º 1,

i) as condições aplicadas aos 
estabelecimentos a partir dos quais os 
animais ou as mercadorias são exportados 
para a União cumprem os requisitos 
referidos no artigo 125.º, n.º 1,

Or. en

Alteração 996
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 126 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Quaisquer outros dados ou informações 
sobre a capacidade do país terceiro de 
assegurar que só entram na União animais 
ou mercadorias que ofereçam o mesmo 
nível de proteção ou um nível de proteção 
equivalente ao previsto nos requisitos 
relevantes referidos no artigo 125.º, n.º 1.

f) Quaisquer outros dados ou informações 
sobre a capacidade do país terceiro de 
assegurar que só entram na União animais 
ou mercadorias que ofereçam o mesmo 
nível de proteção que o previsto nos 
requisitos relevantes referidos no artigo 
125.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 997
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, em casos diferentes dos 
referidos no artigo 53.º do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002, no artigo 249.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à saúde animal] e 
no artigo 27.º, n.º 1, no artigo 29.º, n.º 1, 
no artigo 40.º, n.º 2, no artigo 41.º, n.º 2, 
no artigo 47.º, n.º 1, no artigo 49.º, n.º 2, e 
no 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], houver provas de que a entrada 
na União de determinados animais ou 
mercadorias provenientes de um país 
terceiro, uma região de um país terceiro ou 
um grupo de países terceiros pode 
constituir um risco para a saúde humana, a 
saúde animal, a fitossanidade ou, no que 
diz respeito aos OGM e produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente, ou quando 
houver provas de que pode estar a ocorrer 
um incumprimento grave em larga escala 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, a 
Comissão deve adotar, por meio de atos de 
execução, as medidas necessárias para 
conter esses riscos ou para pôr termo ao 
incumprimento constatado. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 141.º, n.º 2.

1. Sempre que, em casos diferentes dos 
referidos no artigo 53.º do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002, no artigo 249.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à saúde animal], 
houver provas de que a entrada na União 
de determinados animais ou mercadorias 
provenientes de um país terceiro, uma 
região de um país terceiro ou um grupo de 
países terceiros pode constituir um risco 
para a saúde humana ou a saúde animal ou
o ambiente, ou quando houver provas de 
que pode estar a ocorrer um 
incumprimento grave em larga escala das 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, a 
Comissão deve adotar, por meio de atos
delegados em conformidade com o 
artigo 139.º, as medidas necessárias para 
conter esses riscos ou para pôr termo ao 
incumprimento constatado.

Or. en

Alteração 998
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, em casos diferentes dos 
referidos no artigo 53.º do Regulamento
(CE) n.º 178/2002, no artigo 249.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à saúde animal] e 
no artigo 27.º, n.º 1, no artigo 29.º, n.º 1, 
no artigo 40.º, n.º 2, no artigo 41.º, n.º 2, 
no artigo 47.º, n.º 1, no artigo 49.º, n.º 2, e 
no 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], houver provas de que a entrada 
na União de determinados animais ou 
mercadorias provenientes de um país 
terceiro, uma região de um país terceiro ou 
um grupo de países terceiros pode 
constituir um risco para a saúde humana, a 
saúde animal, a fitossanidade ou, no que 
diz respeito aos OGM e produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente, ou quando 
houver provas de que pode estar a ocorrer 
um incumprimento grave em larga escala 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, a 
Comissão deve adotar, por meio de atos de 
execução, as medidas necessárias para 
conter esses riscos ou para pôr termo ao 
incumprimento constatado. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 141.º, n.º 2.

1. Sempre que, em casos diferentes dos 
referidos no artigo 53.º do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002, no artigo 249.º do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX 
[Serviço das Publicações: inserir número 
do regulamento relativo à saúde animal], 
houver provas de que a entrada na União 
de determinados animais ou mercadorias 
provenientes de um país terceiro, uma 
região de um país terceiro ou um grupo de 
países terceiros pode constituir um risco 
para a saúde humana, a saúde animal ou, 
no que diz respeito aos OGM e produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente, ou quando 
houver provas de que pode estar a ocorrer 
um incumprimento grave em larga escala 
das regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, a 
Comissão deve adotar, por meio de atos de 
execução, as medidas necessárias para 
conter esses riscos ou para pôr termo ao 
incumprimento constatado. Esses atos de 
execução devem ser adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 141.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 999
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 127 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) O requisito de que as remessas dos 
animais e mercadorias referidos no n.º 1 
provenientes ou expedidos de 
determinados países terceiros ou regiões 
desses países sejam acompanhadas de um 
certificado oficial, um atestado oficial ou 
qualquer outra prova de que a remessa 
cumpre os requisitos estabelecidos nas 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2, ou 
requisitos reconhecidos como sendo pelo 
menos equivalentes;

d) O requisito de que as remessas dos 
animais e mercadorias referidos no n.º 1 
provenientes ou expedidos de 
determinados países terceiros ou regiões 
desses países sejam acompanhadas de um 
certificado oficial, um atestado oficial ou 
qualquer outra prova de que a remessa 
cumpre os requisitos estabelecidos nas 
regras referidas no artigo 1.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 1000
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 128

Texto da Comissão Alteração

Artigo 128.º Suprimido

Equivalência

1. Nos domínios regidos pelas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, excluindo as 
alíneas d), e), g) e h) do artigo 1.º, n.º 2, a 
Comissão pode, por meio de atos de 
execução, reconhecer que as medidas 
aplicadas num país terceiro ou em regiões 
desse país são equivalentes aos requisitos 
estabelecidos nessas regras, com base:

a) Num exame exaustivo dos dados e 
informações fornecidos pelo país terceiro 
em causa de acordo com o artigo 124.º, n.º 
1;

b) Sempre que adequado, no resultado 
satisfatório de um controlo realizado em 
conformidade com o artigo 119.º, n.º 1;
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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.

2. Os atos de execução referidos no n.º 1 
devem estabelecer as modalidades que 
regem a entrada de animais e 
mercadorias na União em proveniência 
desse país terceiro ou das suas regiões e 
podem definir:

a) A natureza e o conteúdo dos 
certificados ou atestados oficiais que 
devem acompanhar os animais ou 
mercadorias;

b) Os requisitos específicos aplicáveis à 
entrada dos animais ou mercadorias na 
União e os controlos oficiais a efetuar à 
entrada na União;

c) Se necessário, os procedimentos para a 
elaboração e alteração de listas de regiões 
ou estabelecimentos do país terceiro em 
causa a partir dos quais é permitida a 
entrada de animais e mercadorias na 
União.

3. A Comissão deve, por meio de atos de 
execução, revogar sem demora os atos de 
execução previstos no n.º 1 sempre que 
deixe de ser cumprida qualquer das 
condições para o reconhecimento da 
equivalência.

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

(Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas nos considerandos.)

Or. en

Justificação

Existe o perigo de que produtos provenientes de países terceiros sejam considerados 
«equivalentes» sem, na perspetiva de muitos, cumprirem efetivamente a legislação da UE. A 
introdução deste termo no presente regulamento abriria a porta a possibilidades 
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incontroláveis de abuso (por exemplo no que diz respeito ao tratamento das carcaças, à 
utilização de hormonas na produção de carne, etc.).

Alteração 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 128-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 128.º-A

Prestação de assistência a países em 
desenvolvimento

1. A fim de garantir que os países em 
desenvolvimento possam cumprir as 
disposições do presente regulamento, 
podem ser tomadas e mantidas medidas 
enquanto demonstrarem um efeito 
comprovável, que sustente os seguintes 
aspetos:

- Cumprimento das condições de entrada 
de animais e mercadorias na União;

- Elaboração de diretrizes relativas à 
organização de controlos oficiais dos 
produtos exportados para a União;

- Envio de peritos da União Europeia ou 
dos Estados-Membros em países em 
desenvolvimento, com vista à prestação de 
auxílio na organização de controlos 
oficiais;

- Participação do pessoal de controlo dos 
países em desenvolvimento em formações 
ou cursos.

2. A Comissão está habilitada a adotar os 
atos delegados referidos no artigo 139.º 
com disposições sobre a assistência aos 
países em desenvolvimento mencionada 
no n.º 1.

Or. de
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Justificação

Com base nas disposições já em vigor, futuramente, também se deverá garantir a assistência 
aos países em desenvolvimento no âmbito do reforço das suas capacidades de controlo.

Alteração 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Justificação

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

Alteração 1004
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 130 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

As bases de dados existentes dos Estados-Membros devem poder ser utilizadas para efeito de 
transferência dos dados em causa.

Alteração 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 130 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve estabelecer e gerir um 
sistema computorizado de gestão da 
informação que permita o funcionamento 
integrado dos mecanismos e instrumentos 
através dos quais são tratados e geridos os 

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

bem como automaticamente partilhados,
os dados, informações e documentos 
relativos aos controlos oficiais (sistema 
«IMSOC»).

Or. en

Alteração 1006
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 130 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Vários Estados-Membros dispõem já – ou comprometeram-se a introduzir – sistemas 
eletrónicos destinados a ajudar a reduzir a burocracia e melhorar a eficácia em termos de 
custos. A fim de evitar duplicações desnecessárias, qualquer futuro sistema de gestão da 
informação criado pela Comissão deve ter em conta todos os sistemas existentes e ser 
compatível com os mesmos.

Alteração 1007
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 130 – n.º 1–A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. No âmbito da transmissão de 
certificados eletrónicos ou de outros 
documentos eletrónicos, a Comissão e os 
Estados-Membros devem recorrer a 
linguagens de programação, estruturas de 
mensagens, protocolos e procedimentos de 
transmissão internacionalmente 
normalizados.

Or. de

Justificação

A interoperabilidade dos sistemas é uma condição base para o funcionamento.

Alteração 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 130 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Integrar plenamente e efetuar as 
atualizações necessárias dos sistemas 
computorizados existentes geridos pela 
Comissão e utilizados para o intercâmbio 
rápido de dados, informações e 
documentos relativos aos riscos para a 
saúde humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal e a fitossanidade, estabelecidos 
pelo artigo 50.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, pelo artigo 20.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número do 
regulamento relativo à saúde animal] e 
pelo artigo 97.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];

b) Integrar plenamente e efetuar as 
atualizações necessárias dos sistemas 
computorizados existentes geridos pela 
Comissão e utilizados para o intercâmbio 
rápido de dados, informações e 
documentos relativos aos riscos para a 
saúde humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal, a agricultura biológica e qualquer 
outro domínio, estabelecidos pelo artigo 
50.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
pelo artigo 20.º do Regulamento (UE) n.º 
XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal];
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Or. es

Justificação

No presente artigo não se refere o sistema OFIS utilizado na agricultura biológica, nem 
sabemos se abrangeria a informação de qualidade diferenciada. Em consonância com o 
âmbito de aplicação proposto para o presente regulamento através da alteração ao 
artigo 1.º, n.º 2, alínea g).

Alteração 1009
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 130 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Integrar plenamente e efetuar as 
atualizações necessárias dos sistemas 
computorizados existentes geridos pela 
Comissão e utilizados para o intercâmbio 
rápido de dados, informações e 
documentos relativos aos riscos para a 
saúde humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal e a fitossanidade, estabelecidos
pelo artigo 50.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, pelo artigo 20.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número do 
regulamento relativo à saúde animal] e 
pelo artigo 97.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];

b) Integrar plenamente e efetuar as 
atualizações necessárias dos sistemas 
computorizados existentes geridos pela 
Comissão e utilizados para o intercâmbio 
rápido de dados, informações e 
documentos relativos aos riscos para a 
saúde humana, a saúde animal e o bem-
estar animal, estabelecidos pelo artigo 50.º 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002, pelo 
artigo 20.º do Regulamento (UE) n.º 
XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal];

Or. de

Justificação

Devido à eliminação das regras setoriais relativas à fitossanidade, ao material de 
reprodução vegetal e aos produtos fitofarmacêuticos, esta extensão não é necessária no 
presente regulamento.
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Alteração 1010
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 130 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Integrar plenamente e efetuar as 
atualizações necessárias dos sistemas 
computorizados existentes geridos pela 
Comissão e utilizados para o intercâmbio 
rápido de dados, informações e 
documentos relativos aos riscos para a 
saúde humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal e a fitossanidade, estabelecidos 
pelo artigo 50.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, pelo artigo 20.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número do 
regulamento relativo à saúde animal] e 
pelo artigo 97.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];

b) Integrar plenamente e efetuar as 
atualizações necessárias dos sistemas 
computorizados existentes geridos pela 
Comissão e utilizados para o intercâmbio 
rápido de dados, informações e 
documentos relativos aos riscos para a 
saúde humana, a saúde animal e o bem-
estar animal, estabelecidos pelo artigo 50.º 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002, pelo 
artigo 20.º do Regulamento (UE) n.º 
XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal] e em relação à fraude 
alimentar em geral;

Or. en

Alteração 1011
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 130 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Integrar plenamente e efetuar as 
atualizações necessárias dos sistemas 
computorizados existentes geridos pela 
Comissão e utilizados para o intercâmbio 
rápido de dados, informações e 
documentos relativos aos riscos para a 
saúde humana, a saúde animal, o bem-estar 
animal e a fitossanidade, estabelecidos 

b) Integrar plenamente e efetuar as 
atualizações necessárias dos sistemas 
computorizados existentes geridos pela 
Comissão e utilizados para o intercâmbio 
rápido de dados, informações e 
documentos relativos aos riscos para a 
saúde humana, a saúde animal e o 
bem-estar animal, estabelecidos pelo artigo 
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pelo artigo 50.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, pelo artigo 20.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número do 
regulamento relativo à saúde animal] e 
pelo artigo 97.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];

50.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
pelo artigo 20.º do Regulamento (UE) n.º 
XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo à 
saúde animal];

Or. de

Alteração 1012
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 130 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao efetuar o intercâmbio de dados 
eletrónicos, designadamente certificados 
eletrónicos, a Comissão e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros devem 
utilizar uma linguagem, uma estrutura de 
mensagens e protocolos de intercâmbio 
normalizados a nível internacional.

Or. en

Alteração 1013
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 132 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

No entanto, a Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 139.º a fim de determinar 
quando e em que medida o disposto no 

Suprimido
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primeiro parágrafo se deve aplicar às 
mercadorias referidas no segundo 
parágrafo.

Or. en

Alteração 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 132 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso de animais e mercadorias 
exportados aos quais se aplicam as regras 
da União no que diz respeito à emissão do 
certificado de exportação, o IMSOC deve 
permitir que as autoridades competentes 
do local de expedição e outras autoridades 
competentes responsáveis pela realização 
dos controlos oficiais procedam ao 
intercâmbio em tempo real de dados, 
informações e documentos relativos a 
esses animais ou mercadorias e aos 
resultados dos controlos a que tenham 
sido submetidos.

Suprimido

Or. es

Justificação

Ao não existir uma política de comércio externo comunitária, não há necessidade da 
Comissão estar presente durante as negociações bilaterais entre um país terceiro e um 
Estado-Membro que visam negociar as condições de exportação para esse país terceiro.

Alteração 1015
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 134 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que agirem em conformidade 
com o presente capítulo, as autoridades 
competentes devem dar prioridade às 
medidas a tomar para eliminar ou conter 
riscos para a saúde humana, a saúde 
animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal e, no que diz respeito aos OGM e 
aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

1. Sempre que agirem em conformidade 
com o presente capítulo, as autoridades 
competentes devem dar prioridade às 
medidas a tomar para eliminar ou conter 
riscos para a saúde humana ou a saúde 
animal, o bem-estar animal e o ambiente.
Dada a frequência crescente da fraude no 
domínio dos alimentos, deverá enfatizar-
se mais o combate às práticas que visam 
induzir em erro os consumidores 
relativamente à natureza e à qualidade 
dos alimentos que compram e consomem.

Or. en

Alteração 1016
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 134 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que agirem em conformidade 
com o presente capítulo, as autoridades 
competentes devem dar prioridade às 
medidas a tomar para eliminar ou conter 
riscos para a saúde humana, a saúde 
animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal e, no que diz respeito aos OGM e 
aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

1. Sempre que agirem em conformidade 
com o presente capítulo, as autoridades 
competentes devem dar prioridade às 
medidas a tomar para eliminar ou conter 
riscos para a saúde humana, a saúde animal 
e o bem-estar animal e, no que diz respeito 
aos OGM e aos produtos fitofarmacêuticos, 
o ambiente.

Or. de

Alteração 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 134 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que agirem em conformidade 
com o presente capítulo, as autoridades 
competentes devem dar prioridade às 
medidas a tomar para eliminar ou conter 
riscos para a saúde humana, a saúde 
animal, a fitossanidade, o bem-estar 
animal e, no que diz respeito aos OGM e 
aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente.

1. Sempre que agirem em conformidade 
com o presente capítulo, as autoridades 
competentes devem dar prioridade às 
medidas a tomar para eliminar ou conter 
riscos para a saúde humana, a saúde 
animal, o bem-estar animal e, no que diz 
respeito aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente.

Or. es

Justificação

Em consonância com o âmbito de aplicação proposto para o presente regulamento através 
da alteração ao artigo 1.º, n.º 2, alínea g).

Alteração 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 134 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose
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Proposta de regulamento
Artigo 135 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tomar medidas adequadas para garantir 
que o operador corrige o incumprimento e 
evita a sua recorrência.

b) Tomar medidas adequadas para garantir 
que o operador corrige o incumprimento e 
estabelece sistemas para evitar a sua 
recorrência.

Or. en

Justificação

O requisito previsto no Regulamento (CE) n.º 1/2005 exige que o transportador «estabeleça 
sistemas para evitar» a recorrência das infrações. Esta redação é mais clara do que a 
proposta pela Comissão.

Alteração 1020
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 135 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Caso os resultados dos controlos 
oficiais dos diários de viagem previstos no 
artigo 18.º, n.º 1, alínea b), subalínea i) 
não sejam satisfatórios, exigir que o 
organizador altere as disposições 
referentes à viagem de longo curso 
prevista, por forma a torná-la conforme 
com o Regulamento (CE) n.º 1/2005.

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais durante o transporte prevê 
que, sempre que um diário de viagem (i.e., o plano de viagem que tem de ser apresentado à 
autoridade competente (AC) antes da realização de um transporte de longo curso de animais) 
não indicar que o regulamento será cumprido durante a viagem, a AC pode exigir que o 
regime da viagem seja alterado. A proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais 
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revoga esta disposição do Regulamento (CE) n.º 1/2005. Assim sendo, a disposição deverá 
ser agora incluída na proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais.

Alteração 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Ordenar o descarregamento, a 
transferência para outro meio de transporte, 
a detenção em instalações adequadas com
a prestação dos cuidados devidos aos 
animais, períodos de quarentena e o 
adiamento do abate, assim como a 
obtenção de assistência veterinária, se 
necessário;

Or. en

Justificação

É importante ser mais claro quanto ao que se pretende dizer com «detenção e prestação de 
cuidados». A redação adicional proposta está incluída no Regulamento (CE) n.º 1/2005 
relativo à proteção dos animais durante o transporte. A proposta de regulamento relativo aos 
controlos oficiais revoga esta redação do Regulamento (CE) n.º 1/2005. Assim sendo, a 
redação deverá ser agora incluída na proposta de regulamento relativo aos controlos 
oficiais.

Alteração 1022
Anna Rosbach

Proposta de regulamento
Artigo 135 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Exigir aos operadores das empresas 
que procedam à occisão de animais ou 
quaisquer operações complementares 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do
Regulamento (CE) n.º 1099/2009 que 
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alterem os respetivos procedimentos 
operacionais normalizados e, em 
particular, reduzam ou interrompam a 
produção;

Or. en

Justificação

Esta competência está incluída no Regulamento (CE) n.º 1099/2009 relativo à proteção dos 
animais no momento da occisão. A proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais 
revoga esta competência prevista no Regulamento (CE) n.º 1099/2009. Assim sendo, esta 
competência deverá ser agora incluída na proposta de regulamento relativo aos controlos 
oficiais.

Alteração 1023
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

f) Ordenar que determinadas atividades do 
operador em causa sejam sujeitas a 
controlos oficiais mais frequentes ou 
sistemáticos;

f) Ordenar que determinadas atividades do 
operador em causa sejam sujeitas a 
controlos oficiais mais frequentes ou 
sistemáticos, incluindo no caso do 
transporte de animais, exigindo a 
presença de um veterinário durante o 
carregamento dos animais;

Or. en

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais durante o transporte permite 
que a autoridade competente exija a presença de um veterinário durante o carregamento dos 
animais. A proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais revoga esta redação do
Regulamento (CE) n.º 1/2005. Assim sendo, a redação deverá ser agora incluída na proposta 
de regulamento relativo aos controlos oficiais, uma vez que é uma medida importante para 
melhorar o cumprimento dos requisitos relativos à proteção dos animais durante o 
transporte.
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Alteração 1024
Anna Rosbach

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

Texto da Comissão Alteração

j) Ordenar a suspensão ou retirada da 
aprovação do estabelecimento, fábrica, 
exploração ou meio de transporte em 
causa, ou da autorização do transportador;

j) Ordenar a suspensão ou retirada da 
aprovação do estabelecimento, fábrica, 
exploração ou meio de transporte em 
causa, ou da autorização do transportador, 
ou ainda do certificado de aptidão do 
condutor;

Or. en

Justificação

É importante que, quando se justifique, o certificado de competência do condutor possa ser 
suspenso ou retirado, em especial se a infração revelar que o condutor não possui os 
conhecimentos ou a sensibilização suficientes para transportar animais em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais durante o transporte.

Alteração 1025
Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 135 – n.º 2 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 136 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das vantagens económicas 
pretendidas, as sanções devem ser 
aplicadas tendo também em conta o risco 
de danos para a saúde do consumidor.

Or. de

Justificação

Também devem punir-se com sanções correspondentemente drásticas os casos em que as 
vantagens económicas decorrentes da violação não são muito elevadas, mas em que a saúde 
dos consumidores pode ser colocada em risco.

Alteração 1027
Esther de Lange

Proposta de regulamento
Artigo 136 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sanções financeiras aplicáveis a 
violações intencionais do disposto no 
presente regulamento e das regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, permitem pelo menos
anular as vantagens económicas 
pretendidas pelo infrator.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sanções financeiras aplicáveis a 
violações intencionais do disposto no 
presente regulamento e das regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, correspondem pelo 
menos ao dobro das vantagens económicas 
pretendidas pelo infrator.

Or. en

Alteração 1028
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de regulamento
Artigo 136 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sanções financeiras aplicáveis a 
violações intencionais do disposto no 
presente regulamento e das regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, permitem pelo menos 
anular as vantagens económicas 
pretendidas pelo infrator.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as sanções financeiras aplicáveis a 
violações intencionais do disposto no 
presente regulamento e das regras referidas 
no artigo 1.º, n.º 2, correspondem pelo 
menos ao dobro das vantagens económicas 
pretendidas pelo infrator.

Or. en

Alteração 1029
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 136 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Certificação oficial falsa ou enganosa; b) Certificação e declarações oficiais 
falsas ou enganosas;

Or. en

Alteração 1030
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 136 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Efeitos prejudiciais na saúde dos 
consumidores

Or. de
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Alteração 1031
Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 136 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os recursos resultantes da 
aplicação das sanções financeiras 
previstas no presente artigo são utilizados 
em ações de informação e formação na 
fase de produção objeto da sanção.

Or. it

Alteração 1032
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 136-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 136.º-A

Comunicação das infrações

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
estabeleçam mecanismos eficazes e fiáveis 
para incentivar a comunicação de 
infrações potenciais ou reais ao presente 
regulamento ou às disposições nacionais 
relacionadas com o mesmo às autoridades 
competentes.

2. Os mecanismos a que se refere o n.º 1 
incluem, pelo menos:

a) Procedimentos específicos para a 
receção de informações sobre as infrações 
e o seu acompanhamento;

b) Proteção adequada dos trabalhadores 
das instituições que comuniquem 
infrações cometidas na instituição em 
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relação, pelo menos, a retaliações, 
discriminação ou outros tipos de 
tratamento injusto;

c) Proteção dos dados de caráter pessoal 
relativos, quer à pessoa que comunica as 
infrações, quer a qualquer pessoa 
singular que, alegadamente, seja 
responsável por uma infração, nos termos 
da Diretiva 95/46/CE.

d) Regras claras que garantam a 
confidencialidade em qualquer caso 
relativamente à pessoa que comunica as 
infrações cometidas dentro da instituição, 
a menos que a divulgação seja exigida 
pelo direito nacional no contexto de novas 
investigações ou de processos judiciais 
subsequentes.

3. Os Estados-Membros exigem que as 
instituições disponham de procedimentos 
adequados para que o respetivo pessoal 
comunique infrações a nível interno, 
através de um canal específico, 
independente e autónomo. Esse canal 
pode também ser disponibilizado através 
de mecanismos previstos pelos parceiros 
sociais. É aplicável uma proteção idêntica 
à referida no n.º 2, alíneas b), c) e d).

Or. en

Justificação

Este artigo, que visa a proteção dos «denunciantes», foi incluído em vários atos legislativos.

Alteração 1033
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão tiver provas de 
uma falha grave nos sistemas de controlo 
de um Estado-Membro e essa falha puder 
implicar um eventual risco em larga escala 
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, ou resultar 
numa infração generalizada às regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, a Comissão 
deve, por meio de atos de execução, adotar 
uma ou mais das seguintes medidas, que 
devem ser aplicadas até à supressão da 
falha no sistema de controlo:

Sempre que a Comissão tiver provas de 
uma falha grave nos sistemas de controlo 
de um Estado-Membro e essa falha puder 
implicar um eventual risco em larga escala 
para a saúde humana ou a saúde animal, o 
bem-estar animal ou o ambiente, resultar 
na desilusão das expectativas dos 
consumidores relativamente à natureza, à 
qualidade e à composição dos alimentos e 
dos produtos ou resultar de outra forma 
numa infração generalizada às regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, a Comissão 
deve, por meio de atos de execução, adotar 
uma ou mais das seguintes medidas, que 
devem ser aplicadas até à supressão da 
falha no sistema de controlo:

Or. en

Alteração 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão tiver provas de 
uma falha grave nos sistemas de controlo 
de um Estado-Membro e essa falha puder 
implicar um eventual risco em larga escala 
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, ou resultar 
numa infração generalizada às regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, a Comissão 
deve, por meio de atos de execução, adotar 
uma ou mais das seguintes medidas, que 
devem ser aplicadas até à supressão da 
falha no sistema de controlo:

Sempre que a Comissão tiver provas de 
uma falha grave nos sistemas de controlo 
de um Estado-Membro e essa falha puder 
implicar um eventual risco em larga escala 
para a saúde humana, a saúde animal ou, 
no que respeita aos OGM e aos produtos 
fitofarmacêuticos, o ambiente, ou resultar 
numa infração generalizada às regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, a Comissão 
deve, por meio de atos de execução, adotar 
uma ou mais das seguintes medidas, que 
devem ser aplicadas até à supressão da 
falha no sistema de controlo:

Or. es
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Justificação

Não se pode comparar o bem-estar animal com a saúde humana. Em todo o caso, deveria 
realçar-se quais os casos de violação da legislação em matéria de bem-estar animal em que 
se pode recorrer ao presente artigo.

Alteração 1035
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 137 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sempre que a Comissão tiver provas de 
uma falha grave nos sistemas de controlo 
de um Estado-Membro e essa falha puder 
implicar um eventual risco em larga escala 
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, ou resultar 
numa infração generalizada às regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, a Comissão 
deve, por meio de atos de execução, adotar 
uma ou mais das seguintes medidas, que 
devem ser aplicadas até à supressão da 
falha no sistema de controlo:

Sempre que a Comissão tiver provas de 
uma falha grave nos sistemas de controlo 
de um Estado-Membro e essa falha puder 
implicar um eventual risco em larga escala 
para a saúde humana, a saúde animal, o 
bem-estar animal ou, no que respeita aos 
OGM e aos produtos fitofarmacêuticos, o 
ambiente, ou resultar numa infração 
generalizada às regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, a Comissão deve, por meio de 
atos de execução, adotar uma ou mais das 
seguintes medidas, que devem ser 
aplicadas até à supressão da falha no 
sistema de controlo:

Or. de

Alteração 1036
Martina Anderson

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 3, artigo 15.º, n.º 2, artigos 
16.º e 17.º, artigo 18.º, n.º 3, artigos 19.º, 
20.º, 21.º e 22.º artigo 23.º, n.º 1, artigo 
24.º, n.º 1, artigo 25.º, n.º 3, artigo 26.º, n.º 

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

b), c) e d), artigo 22.º, alíneas b), c) e d),
artigo 23.º, n.º 1, artigo 24.º, n.º 1, alíneas 
b), c) e d), artigo 25.º, n.º 3, artigo 26.º, n.º 
2, artigo 40.º, artigo 43.º, n.º 4, artigo 45.º, 
n.º 3, artigos 46.º e 49.º, artigo 51.º, n.º 1, 
artigo 52.º n.os 1 e 2, artigo 56.º, n.º 2, 
artigo 62.º, n.º 2, artigo 69.º n.º 3, artigo 
75.º, n.os 1 e 2, artigo 97.º, n.º 2, artigo 98.º, 
n.º 6, artigo 99.º, n.º 2, artigo 101.º, n.º 3, 
artigo 106.º, n.º 3, artigos 110.º e 111.º, 
artigo 114.º, n.º 4, artigo 125.º, n.º 1, artigo 
132.º, n.º 1, terceiro parágrafo, artigo 133.º, 
artigo 138.º, n.os 1 e 2, artigo 143.º, n.º 2, 
artigo 144.º, n.º 3, artigo 151.º, n.º 3, artigo 
153.º, n.º 3, e artigo 159.º, n.º 3, é 
conferida à Comissão por prazo 
indeterminado, a partir da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 1037
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 3, artigo 15.º, n.º 2, artigos 
16.º e 17.º, artigo 18.º, n.º 3, artigos 19.º, 
20.º, 21.º e 22.º artigo 23.º, n.º 1, artigo 
24.º, n.º 1, artigo 25.º, n.º 3, artigo 26.º, n.º 
2, artigo 40.º, artigo 43.º, n.º 4, artigo 45.º, 
n.º 3, artigos 46.º e 49.º, artigo 51.º, n.º 1, 
artigo 52.º n.os 1 e 2, artigo 56.º, n.º 2, 
artigo 60.º n.º 3, artigo 62.º, n.º 2, artigo 
69.º n.º 3, artigo 75.º, n.os 1 e 2, artigo 97.º, 
n.º 2, artigo 98.º, n.º 6, artigo 99.º, n.º 2, 
artigo 101.º, n.º 3, artigo 106.º, n.º 3, 
artigos 110.º e 111.º, artigo 114.º, n.º 4, 
artigo 125.º, n.º 1, artigo 132.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo, artigo 133.º, artigo 
138.º, n.os 1 e 2, artigo 143.º, n.º 2, artigo 
144.º, n.º 3, artigo 151.º, n.º 3, artigo 153.º, 

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

n.º 3, e artigo 159.º, n.º 3, é conferida à 
Comissão por um período de cinco anos, a 
partir de (o Serviço das Publicações deve 
inserir a data de entrada em vigor do 
presente ato modificativo).

A Comissão elabora um relatório relativo 
à delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do final do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem, 
o mais tardar, três meses antes do final de 
cada período.

Or. en

Alteração 1038
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Considera-se que a delegação deve ser revista num prazo concreto, em consonância com o 
disposto noutros regulamentos.

Alteração 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Durante o exercício desta delegação 
é particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos. Ao preparar 
e redigir atos delegados, a Comissão deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. es

Justificação

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

Alteração 1041
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 139 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 3, artigo 15.º, n.º 2, artigos 
16.º e 17.º, artigo 18.º, n.º 3, artigos 19.º, 
20.º, 21.º e 22.º, artigo 23.º, n.º 1, artigo 
24.º, n.º 1, artigo 25.º, n.º 3, artigo 26.º, n.º 
2, artigo 40.º, artigo 43.º, n.º 4, artigo 45.º, 
n.º 3, artigos 46.º e 49.º, artigo 51.º, n.º 1, 
artigo 52.º, n.os 1 e 2, artigo 56.º, n.º 2, 
artigo 60.º, n.º 3, artigo 62.º, n.º 2, artigo 
69.º, n.º 3, artigo 75.º, n.os 1 e 2, artigo 97.º, 
n.º 2, artigo 98.º, n.º 6, artigo 99.º, n.º 2, 
artigo 101.º, n.º 3, artigo 106.º, n.º 3, 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 3, artigo 15.º, n.º 2, artigos 
16.º e 17.º, artigo 18.º, n.º 3, artigos 19.º, 
20.º, 21.º e 22.º, artigo 23.º, n.º 1, artigo 
24.º, n.º 1, artigo 25.º, n.º 3, artigo 26.º, n.º 
2, artigo 40.º, artigo 43.º, n.º 4, artigo 45.º, 
n.º 3, artigos 46.º e 49.º, artigo 51.º, n.º 1, 
artigo 52.º, n.os 1 e 2, artigo 56.º, n.º 2, 
artigo 60.º, n.º 3, artigo 62.º, n.º 2, artigo 
69.º, n.º 3, artigo 75.º, n.os 1 e 2, artigo 97.º, 
n.º 2, artigo 98.º, n.º 6, artigo 99.º, n.º 2, 
artigo 101.º, n.º 3, artigo 106.º, n.º 3, 
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artigos 110.º e 111.º, artigo 114.º, n.º 4, 
artigo 125.º, n.º 1, artigo 132.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo, artigo 133.º, artigo 
138.º, n.os 1 e 2, artigo 143.º, n.º 2, artigo 
144.º, n.º 3, artigo 151.º, n.º 3, artigo 153.º, 
n.º 3, e artigo 159.º, n.º 3, pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
dos atos delegados já em vigor.

artigos 110.º e 111.º, artigo 114.º, n.º 4, 
artigo 125.º, n.º 1, artigo 132.º, n.º 1, 
terceiro parágrafo, artigo 133.º, artigo 
138.º, n.os 1 e 2, artigo 143.º, n.º 2, artigo 
144.º, n.º 3, artigo 151.º, n.º 3, artigo 153.º, 
n.º 3, e artigo 159.º, n.º 3, pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data anterior ou posterior nela 
especificada. Os afetados pelo ato 
delegado podem interpor recurso contra 
atos delegados já em vigor a partir do 
momento da decisão de revogação.

Or. de

Justificação

A revogação da delegação de poderes visa controlar a legislação da Comissão. Por 
conseguinte, deve igualmente ser possível uma revogação retroativa de uma delegação de 
poderes.

Alteração 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 141 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Permanente dos Vegetais, Animais e 
Alimentos para Consumo Humano e 
Animal instituído pelo artigo 58.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002. Esse 
comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. Exceto 
na aplicação do disposto no artigo 23.º, 
segundo o qual a Comissão é assistida 
pelos comités criados ao abrigo do 



AM\1015542PT.doc 107/122 PE526.079v03-00

PT

Regulamento (CE) nº 834/2007 para o 
comité relativo à agricultura biológica, do 
Regulamento (UE) nº 1151/2012 para o 
comité relativo às DOP, IGP e ETG dos 
produtos agroalimentares, do 
Regulamento (CE) nº 1234/2007 para o 
comité relativo às DOP e IGP vínicas e o 
Regulamento (CE) nº 110/ 2008 para o 
comité relativo às indicações geográficas 
das bebidas espirituosas.

Or. es

Justificação

Em consonância com a proposta do artigo 23.º

Alteração 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 1044
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 142 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A designação de cada um dos 
laboratórios de referência da União 
Europeia referidos no anexo VII do 
Regulamento (CE) n.º 882/2004 continua 
a aplicar-se até que seja designado, em 
cada um dos domínios pertinentes, um 
laboratório de referência da União 
Europeia em conformidade com o artigo 
91.º, n.º 2, do presente regulamento, sem 
prejuízo do disposto no artigo 91.º, n.º 3-
A. 

Or. it

Alteração 1045
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 142 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Regulamento (CE) n.º 854/2004 e as 
Diretivas 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE e 97/78/CE são 
revogados com efeitos a partir de [Serviço 
das Publicações: inserir data de entrada em 
vigor do presente regulamento + 3 anos].

2. As Diretivas 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE e 97/78/CE são 
revogadas com efeitos a partir de [Serviço 
das Publicações: inserir data de entrada em 
vigor do presente regulamento + 3 anos].

Or. de

Justificação

A revogação do Regulamento (CE) n.º 854/2004 cria dúvidas no que diz respeito às regras de 
controlo específicas relativas à salubridade de produtos de origem animal não abrangidas 
pela presente proposta de regulamento.

Alteração 1046
Andrea Zanoni
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Proposta de regulamento
Artigo 150 – parágrafo 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1/2005
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O artigo 22.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais durante 
o transporte não deveria ser suprimido. Trata-se de uma disposição importante que protege 
os animais de atrasos indevidos durante o transporte, uma vez que estes podem causar graves 
problemas de bem-estar. A redação do artigo 18.º, n.º 3, do regulamento proposto é tal que a 
competência para adotar atos delegados ao abrigo do artigo 18.º, n.º 3, não se pode alargar 
a questões tratadas pelo artigo 22.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1/2005. Assim, é 
particularmente importante que este não seja revogado.

Alteração 1047
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 150 – n.º 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1/2005
Artigos 14, 15, 15, 21, 22, n.º 2, 23, 24, 26

Texto da Comissão Alteração

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

b) Os artigos 14.º, 15.º, 16.º e 21.º, o artigo 
22.º, n.º 2, e os artigos 23.º, 24.º e 26.º
devem continuar a ser aplicáveis até que 
as propostas legislativas a que se refere o 
artigo 18.º sejam estabelecidas;

Or. en
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Alteração 1048
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 151 – n.º 2
Regulamento (CE) n.º 396/2005
Artigos 26, 27, n.º 1, 30

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 26.º, o artigo 27.º, n.º 1, e o 
artigo 30.º do Regulamento (CE) n.º 
396/2005 continuam a ser aplicáveis até à 
data a determinar no ato delegado 
adotado em conformidade com o n.º 3.

2. O artigo 26.º, o artigo 27.º, n.º 1, e o 
artigo 30.º do Regulamento (CE) n.º 
396/2005 continuam a ser aplicáveis até à 
data de aplicação das regras 
correspondentes a estabelecer por força
das propostas legislativas a que se refere o 
artigo 16.º do presente regulamento.

Or. en

Alteração 1049
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 151 – n.º 3
Regulamento (CE) n.º 396/2005
Artigos 26, 27, n.º 1, 30

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 139.º no que diz respeito à data em 
que o artigo 26.º, o artigo 27.º, n.º 1, e o 
artigo 30.º, referidos no n.º 2, deixam de 
ser aplicáveis. Essa data será a data de
aplicação das regras correspondentes a 
estabelecer por força dos atos delegados 
previstos no artigo 16.º do presente 
regulamento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1050
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 153 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)
Regulamento (CE) n.º 834/2007
Artigo 27 – n.os 3 a 14

Texto da Comissão Alteração

ii) são suprimidos os n.os 2 a 14; ii) são suprimidos os n.os 3 a 14;

Or. en

Alteração 1051
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 153 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii)
Regulamento (CE) n.º 834/2007
Artigo 27 – n.os 3 a 6 e 8 a 14

Texto da Comissão Alteração

ii) são suprimidos os n.os 2 a 14; ii) são suprimidos os n.os 3 a 6 e 8 a 14;

Or. it

Justificação

Deve permanecer válida a proibição de delegar as funções de vigilância e auditoria dos 
organismos de controlo e de concessão de derrogações excecionais.

Alteração 1052
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 153 – n.º 2
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Regulamento (CE) n.º 834/2007
Artigos 27, 30, n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 27.º e o artigo 30.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 continuam 
a ser aplicáveis até à data a determinar no 
ato delegado a adotar em conformidade 
com o n.º 3.

2. O artigo 27.º, n.os 3 a 14, e o artigo 30.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 834/2007 
continuam a ser aplicáveis até à data a 
determinar no ato delegado a adotar em 
conformidade com o n.º 3.

Or. en

Alteração 1053
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 153 – n.º 2
Regulamento (CE) n.º 834/2007
Artigos 27 e 30, n.º 2

Texto da Comissão Alteração

5. O artigo 27.º e o artigo 30.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 continuam 
a ser aplicáveis até à data a determinar no 
ato delegado a adotar em conformidade 
com o n.º 3.

5. O artigo 27.º, n.os 3 a 6 e 8 a 14 , e o 
artigo 30.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
834/2007 continuam a ser aplicáveis até à 
data a determinar no ato delegado a adotar 
em conformidade com o n.º 3.

Or. it

Alteração 1054
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 159 – n.º 2
Diretiva 2009/128/CE
Artigo 8 e Anexo II

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1, o n.º 2, segundo parágrafo, e os 
n.os 3, 4 e 6 do artigo 8.º e o anexo II da 

2. O n.º 1, o n.º 2, segundo parágrafo, e os 
n.os 3, 4 e 6 do artigo 8.º e o anexo II da 
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Diretiva 2009/128/CE continuam a ser 
aplicáveis até à data a determinar no ato 
delegado a adotar em conformidade com 
o n.º 3.

Diretiva 2009/128/CE continuam a ser 
aplicáveis até à data de aplicação das 
regras correspondentes a estabelecer por 
força das propostas legislativas a que se 
refere o artigo 22.º do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 1055
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 159 – 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 à data em 
que as disposições referidas no n.º 2 
deixam de ser aplicáveis. Essa data será a 
data de aplicação das regras 
correspondentes a estabelecer por força 
dos atos delegados previstos no artigo 22.º 
do presente regulamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 1056
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 161 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)
Regulamento (UE) n.º […]/2013 

Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

b) Aos centros de referência da União 
Europeia para o material de reprodução 
vegetal referidos no artigo 93.º do mesmo 

Suprimido
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regulamento;

Or. en

Alteração 1057
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 161 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii)
Regulamento (UE) n.º [.…]/2013 

Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

b) Aos centros de referência da União 
Europeia para o material de reprodução 
vegetal referidos no artigo 93.º do mesmo 
regulamento;

Suprimido

Or. de

Alteração 1058
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 161 – parágrafo 1 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º [.…]/2013 

Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o seguinte artigo 29.º-A: Suprimido

«Artigo 29.º-A

Acreditação de laboratórios nacionais de 
referência para a fitossanidade

1. Podem ser concedidas subvenções aos 
laboratórios nacionais de referência 
referidos no artigo 98.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número do presente 
regulamento] para os custos incorridos 
com a obtenção da acreditação segundo a 
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norma EN ISO/IEC 17025 tendo em vista 
a utilização de métodos de análise, teste e 
diagnóstico laboratoriais para verificar o 
cumprimento das regras relativas às 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais.

2. Podem ser concedidas subvenções a um 
único laboratório nacional de referência 
em cada Estado-Membro por cada 
laboratório de referência da União 
Europeia para a fitossanidade, até três 
anos após a designação desse laboratório 
de referência da União Europeia.».

Or. de

Justificação

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

Alteração 1059
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 161 – parágrafo 1 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º […]/2013 

Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o seguinte artigo 29.º-A: Suprimido

«Artigo 29.º-A

Acreditação de laboratórios nacionais de 
referência para a fitossanidade

1. Podem ser concedidas subvenções aos 
laboratórios nacionais de referência 
referidos no artigo 98.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número do presente 
regulamento] para os custos incorridos 
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com a obtenção da acreditação segundo a 
norma EN ISO/IEC 17025 tendo em vista 
a utilização de métodos de análise, teste e 
diagnóstico laboratoriais para verificar o 
cumprimento das regras relativas às 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais.

2. Podem ser concedidas subvenções a um 
único laboratório nacional de referência 
em cada Estado-Membro por cada 
laboratório de referência da União 
Europeia para a fitossanidade, até três 
anos após a designação desse laboratório 
de referência da União Europeia.».

Or. en

Alteração 1060
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 161 – parágrafo 1 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º [.…]/2013 

Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b) É aditado o seguinte artigo 29.º-A: Suprimido

«Artigo 29.º-A

Acreditação de laboratórios nacionais de 
referência para a fitossanidade

1. Podem ser concedidas subvenções aos 
laboratórios nacionais de referência 
referidos no artigo 98.º do Regulamento 
(UE) n.º XXX/XXXX [Serviço das 
Publicações: inserir número do presente 
regulamento] para os custos incorridos 
com a obtenção da acreditação segundo a 
norma EN ISO/IEC 17025 tendo em vista 
a utilização de métodos de análise, teste e 
diagnóstico laboratoriais para verificar o 
cumprimento das regras relativas às 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais.
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2. Podem ser concedidas subvenções a um 
único laboratório nacional de referência 
em cada Estado-Membro por cada 
laboratório de referência da União 
Europeia para a fitossanidade, até três 
anos após a designação desse laboratório 
de referência da União Europeia.».

Or. de

Alteração 1061
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 162 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo máximo de um ano após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve apresentar 
um documento de orientação exaustivo 
destinado a auxiliar os operadores e as 
autoridades nacionais na execução eficaz 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 1062
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 162 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No prazo máximo de cinco anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho para apresentar a experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento e ponderar , nomeadamente, 
a redução do encargo administrativo para 
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o setor privado e a eficiência e eficácia 
dos controlos realizados pelas autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 1063
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 162 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No domínio abrangido pelas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea g), o 
presente regulamento é aplicável a partir 
de [Serviço das Publicações: inserir data 
de aplicação do Regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais], com as seguintes exceções:

Suprimido

a) Os artigos 91.º, 92.º, 97.º, 98.º e 99 .º 
são aplicáveis em conformidade com o n.º 
1;

b) O artigo 33.º, n.os 1, 2, 3 e 4, o artigo 
36.º, n.º 4, alínea e), e o artigo 36.º, n.º 5, 
são aplicáveis a partir de [Serviço das 
Publicações: inserir data de entrada em 
vigor do presente regulamento + 5 anos].

Or. en

Alteração 1064
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 162 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No domínio abrangido pelas regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea h), o 
presente regulamento é aplicável a partir 
de [Serviço das Publicações: inserir data 
de aplicação do Regulamento relativo à 
produção e disponibilização no mercado 
de material de reprodução vegetal], com 
as seguintes exceções:

Suprimido

a) Os artigos 93.º, 94.º e 97.º são 
aplicáveis em conformidade com o n.º 1;

b) Os n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 33.º são 
aplicáveis a partir de [Serviço das 
publicações: inserir data de entrada em 
vigor do presente regulamento + 5 anos].

Or. en

Alteração 1065
Andrea Zanoni

Proposta de regulamento
Artigo 162 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O artigo 15.º, n.º 1, o artigo 18.º, n.º 1, 
os artigos 45.º a 62.º e 76.º a 84.º, o artigo 
150.º, alínea b), o artigo 152.º, alínea b), 
subalínea i), o artigo 154.º, alínea b), 
subalínea i), o artigo 155.º, alínea b), 
subalínea i), e o artigo 156.º, alínea b), são 
aplicáveis a partir de [Serviço das 
Publicações: inserir data de entrada em 
vigor do presente regulamento + 3 anos].

4. O artigo 15.º, n.º 1, o artigo 18.º, n.º 1, 
os artigos 45.º a 62.º e 76.º a 84.º, o artigo 
152.º, alínea b), subalínea i), o artigo 154.º, 
alínea b), subalínea i) e o artigo 155.º, 
alínea b), subalínea i), são aplicáveis a 
partir de [Serviço das Publicações: inserir 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento + 3 anos]. O artigo 150.º, 
alínea b), e o artigo 156.º, alínea b) 
apenas são aplicáveis quando os atos 
delegados que os substituem estiverem em 
vigor.

Or. en
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Justificação

O artigo 150.º, alínea b), e o artigo 156.º, alínea b), suprimem disposições importantes do 
Regulamento (CE) n.º 1/2005 relativo à proteção dos animais durante o transporte e do 
Regulamento (CE) n.º 1099/2009 relativo à proteção dos animais no momento da occisão. 
Estas supressões apenas devem ser realizadas quando os atos delegados que as substituem 
estiverem em vigor.

Alteração 1066
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos dos controlos oficiais 
efetuados pelas autoridades competentes 
para verificar o cumprimento das regras 
referidas no artigo 1.º, n.º 2, alínea g), e 
de outras atividades oficiais relacionadas 
com o artigo 1.º, n.º 2, alínea g), as 
referências a países terceiros devem 
entender-se como referências aos países 
terceiros e aos territórios constantes do 
anexo I do Regulamento (UE) n.º 
XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do regulamento relativo a 
medidas de proteção contra as pragas dos 
vegetais] e as referências ao território da 
União devem entender-se como 
referências ao território da União 
excluindo os territórios constantes desse 
anexo.

Suprimido

Or. en

Alteração 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 1 – ponto 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Riscos da resistência antimicrobiana 
para a saúde humana e animal;

Or. en

Justificação

A utilização excessiva de medicamentos veterinários que contêm antibióticos levou a um 
aumento dos níveis de resistência antimicrobiana nos animais e nos humanos na Europa. 
Este desenvolvimento constitui uma ameaça tanto para a saúde animal e humana como para 
o ambiente, estando a União, por isso, a procurar formas de reduzir a utilização desses 
medicamentos veterinários. Os riscos da resistência antimicrobiana devem ser, por esse 
motivo, incluídos na formação do pessoal que realiza os controlos oficiais.

Alteração 1068
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Diferentes fases da produção, da 
transformação e da distribuição, e riscos 
potenciais para a saúde humana e, se for 
caso disso, a saúde animal, a fitossanidade,
o bem-estar animal, o ambiente e para a 
identidade e qualidade do material de 
reprodução vegetal.

6. Diferentes fases da produção, da 
transformação e da distribuição, e riscos 
potenciais para a saúde humana e, se for 
caso disso, a saúde animal, o bem-estar 
animal e o ambiente.

Or. de

Alteração 1069
Bart Staes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II – secção 1 – ponto 6



PE526.079v03-00 122/122 AM\1015542PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

6. Diferentes fases da produção, da 
transformação e da distribuição, e riscos 
potenciais para a saúde humana e, se for 
caso disso, a saúde animal, a fitossanidade, 
o bem-estar animal, o ambiente e para a 
identidade e qualidade do material de 
reprodução vegetal.

6. Diferentes fases de produção, da 
transformação e da distribuição, e riscos 
potenciais para a saúde humana e, se for 
caso disso, a saúde animal, o bem-estar 
animal e o ambiente.

Or. en


