
AM\891723PT.doc PE480.879v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2011/0229(COD)

17.2.2012

ALTERAÇÕES
10 - 106

Projeto de relatório
Sophie Auconie
(PE478.718v01-00)

Identificação eletrónica dos bovinos e rotulagem da carne de bovino

Proposta de regulamento
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))



PE480.879v01-00 2/54 AM\891723PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\891723PT.doc 3/54 PE480.879v01-00

PT

Alteração 10
Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Título 

Texto da Comissão Alteração

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1760/2000 no respeitante à 
identificação eletrónica dos bovinos e que 
suprime as disposições sobre rotulagem 
facultativa da carne de bovino

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera o Regulamento (CE) 
n.º 1760/2000 no respeitante à 
identificação eletrónica dos bovinos e que 
suprime as disposições sobre o regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino

Or. fr

Justificação

Embora fosse desejável eliminar o "regime" de rotulagem facultativa (incluindo as 
especificações, as sanções, etc.), a rotulagem facultativa mantém-se. Convém, por isso, 
definir regras gerais para a enquadrar e proteger os consumidores (informações objetivas, 
verificáveis pelas autoridades competentes e compreensíveis para os consumidores). Essas 
regras gerais irão completar a legislação horizontal em matéria de rotulagem.

Alteração 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1760/2000 no respeitante à 
identificação eletrónica dos bovinos e que 
suprime as disposições sobre rotulagem 
facultativa da carne de bovino

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1760/2000 no respeitante à 
identificação eletrónica dos bovinos e à
rotulagem dos produtos à base de carne de 
bovino

Or. en
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Alteração 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 e, 
em particular, a identificação de bovinos e 
a rotulagem facultativa da carne de 
bovino foram referidas como «obrigações 
de informação com especial importância 
em termos dos encargos que impõem às 
empresas» na comunicação da Comissão 
ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
sobre um «Programa de Ação para a 
redução dos encargos administrativos na 
União Europeia».

Suprimido

Or. it

Justificação

Caso o regime de rotulagem facultativa fosse abolido, as alegadas poupanças nos custos 
administrativos a nível europeu ascenderiam a 362 000 euros. Não se trata, pois, de uma 
despesa proibitiva. Pelo contrário, os custos deste regime são inteiramente proporcionais aos 
benefícios que proporciona.

Alteração 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 e, 
em particular, a identificação de bovinos e 
a rotulagem facultativa da carne de 
bovino foram referidas como «obrigações 
de informação com especial importância 
em termos dos encargos que impõem às 
empresas» na comunicação da Comissão 

Suprimido
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ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
sobre um «Programa de Ação para a 
redução dos encargos administrativos na 
União Europeia».

Or. it

Justificação

As alegadas poupanças nos custos administrativos a nível europeu não são razão suficiente 
para abolir o regime de rotulagem facultativa.

Alteração 14
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 e, 
em particular, a identificação de bovinos e 
a rotulagem facultativa da carne de 
bovino foram referidas como «obrigações 
de informação com especial importância 
em termos dos encargos que impõem às 
empresas» na comunicação da Comissão 
ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
sobre um «Programa de Ação para a 
redução dos encargos administrativos na 
União Europeia».

Suprimido

Or. en

Alteração 15
Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 e, 
em particular, a identificação de bovinos e 

(5). O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 e, 
em particular, a identificação de bovinos e 
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a rotulagem facultativa da carne de bovino 
foram referidas como «obrigações de 
informação com especial importância em 
termos dos encargos que impõem às 
empresas» na comunicação da Comissão 
ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
sobre um «Programa de Ação para a 
redução dos encargos administrativos na 
União Europeia».

o regime de rotulagem facultativa da carne 
de bovino foram referidos como 
«obrigações de informação com especial 
importância em termos dos encargos que 
impõem às empresas» na comunicação da 
Comissão ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu sobre um «Programa de Ação 
para a redução dos encargos 
administrativos na União Europeia».

Or. fr

Justificação

Embora fosse desejável eliminar o "regime" de rotulagem facultativa (incluindo as 
especificações, as sanções, etc.), a rotulagem facultativa mantém-se. Convém, por isso, 
definir regras gerais para a enquadrar e proteger os consumidores (informações objetivas, 
verificáveis pelas autoridades competentes e compreensíveis para os consumidores). Essas 
regras gerais irão completar a legislação horizontal em matéria de rotulagem.

Alteração 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 e, 
em particular, a identificação de bovinos e 
a rotulagem facultativa da carne de 
bovino foram referidas como «obrigações 
de informação com especial importância 
em termos dos encargos que impõem às 
empresas» na comunicação da Comissão 
ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
sobre um «Programa de Ação para a 
redução dos encargos administrativos na 
União Europeia».

(5) O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 e, 
em particular, a identificação de bovinos 
foram referidos como «obrigações de 
informação com especial importância em 
termos dos encargos que impõem às 
empresas» na comunicação da Comissão 
ao Conselho e ao Parlamento Europeu 
sobre um «Programa de Ação para a 
redução dos encargos administrativos na 
União Europeia».

Or. it

Alteração 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A utilização de sistemas de 
identificação eletrónica poderia vir 
racionalizar os processos de 
rastreabilidade, através da leitura 
automatizada e mais precisa e da inscrição 
no registo da exploração. Permitiria 
igualmente a comunicação automatizada 
das deslocações dos animais à base de 
dados informatizada e melhorar, deste 
modo, a velocidade, a fiabilidade e a 
precisão do sistema.

(6) A utilização de sistemas de 
identificação eletrónica poderia vir 
racionalizar os processos de 
rastreabilidade, através da leitura 
automatizada e mais precisa e da inscrição 
no registo da exploração. Permitiria 
igualmente a comunicação automatizada 
das deslocações dos animais à base de 
dados informatizada e melhorar, deste 
modo, a velocidade, a fiabilidade e a 
precisão do sistema. Melhoraria ainda a 
gestão das ajudas diretas aos agricultores 
por cabeça de gado através de melhores 
controlos e da redução do risco de erros 
de pagamento.

Or. en

Alteração 18
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A utilização de sistemas de 
identificação eletrónica poderia vir 
racionalizar os processos de 
rastreabilidade, através da leitura 
automatizada e mais precisa e da inscrição 
no registo da exploração. Permitiria 
igualmente a comunicação automatizada 
das deslocações dos animais à base de 
dados informatizada e melhorar, deste 
modo, a velocidade, a fiabilidade e a 
precisão do sistema.

(6) A utilização de sistemas de 
identificação eletrónica poderia vir 
racionalizar os processos de 
rastreabilidade, através da leitura 
automatizada e mais precisa e da inscrição 
no registo da exploração. Permitiria 
igualmente a comunicação automatizada 
das deslocações dos animais à base de 
dados informatizada e melhorar, deste 
modo, a velocidade, a fiabilidade e a 
precisão do sistema, apesar de, na 
sequência da publicação do Regulamento 
(CE) do Conselho n.º 21/2004 em 2003, 
ainda não se realizar a comunicação 
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automatizada das deslocações de ovinos e 
caprinos.

Or. es

Alteração 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os sistemas de identificação eletrónica 
com base na identificação por 
radiofrequências evoluíram 
consideravelmente nos últimos dez anos. A 
tecnologia permite uma leitura mais rápida 
e mais precisa dos códigos de identidade de 
cada animal e a sua introdução direta nos 
sistemas de tratamento de dados, 
resultando numa redução do tempo 
necessário para rastrear animais 
potencialmente infetados ou alimentos 
contaminados, poupando custos laborais, 
mas aumentando simultaneamente os 
custos de equipamento.

(7) Os sistemas de identificação eletrónica 
com base na identificação por 
radiofrequências evoluíram 
consideravelmente nos últimos dez anos. A 
tecnologia permite uma leitura mais rápida 
e mais precisa dos códigos de identidade de 
cada animal e a sua introdução direta nos 
sistemas de tratamento de dados, 
resultando numa redução do tempo 
necessário para rastrear animais 
potencialmente infetados ou alimentos 
contaminados, conduzindo a melhores 
bases de dados e a um aumento da 
capacidade de reação rápida em caso de 
surto de doença, poupando custos laborais, 
mas aumentando simultaneamente os 
custos de equipamento.

Or. en

Alteração 20
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os sistemas de identificação eletrónica 
com base na identificação por 
radiofrequências evoluíram 

(7) Os sistemas de identificação eletrónica 
com base na identificação por 
radiofrequências evoluíram 
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consideravelmente nos últimos dez anos. A 
tecnologia permite uma leitura mais rápida 
e mais precisa dos códigos de identidade de 
cada animal e a sua introdução direta nos 
sistemas de tratamento de dados, 
resultando numa redução do tempo 
necessário para rastrear animais 
potencialmente infetados ou alimentos 
contaminados, poupando custos laborais, 
mas aumentando simultaneamente os 
custos de equipamento.

consideravelmente nos últimos dez anos, 
embora ainda seja necessário aplicar as 
normas ISO e testá-los para os bovinos. A 
tecnologia permite uma leitura mais rápida 
e mais precisa dos códigos de identidade de 
cada animal e a sua introdução direta nos 
sistemas de tratamento de dados, 
resultando numa redução do tempo 
necessário para rastrear animais 
potencialmente infetados ou alimentos 
contaminados, poupando custos laborais, 
mas aumentando simultaneamente os 
custos de equipamento.

Or. es

Alteração 21
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os sistemas de identificação eletrónica 
com base na identificação por 
radiofrequências evoluíram 
consideravelmente nos últimos dez anos. A 
tecnologia permite uma leitura mais rápida 
e mais precisa dos códigos de identidade de 
cada animal e a sua introdução direta nos 
sistemas de tratamento de dados, 
resultando numa redução do tempo 
necessário para rastrear animais 
potencialmente infetados ou alimentos 
contaminados, poupando custos laborais, 
mas aumentando simultaneamente os 
custos de equipamento.

(7) Os sistemas de identificação eletrónica 
com base na identificação por 
radiofrequências evoluíram 
consideravelmente nos últimos dez anos. A 
tecnologia permite uma leitura mais rápida 
e mais precisa dos códigos de identidade de 
cada animal e a sua introdução direta nos 
sistemas de tratamento de dados, 
resultando numa redução do tempo 
necessário para rastrear animais 
potencialmente infetados ou alimentos 
contaminados, poupando custos laborais, 
mas aumentando simultaneamente os 
custos de equipamento. Caso a 
identificação eletrónica seja defeituosa, a 
falha da tecnologia não pode dar lugar à 
imposição de sanções pecuniárias aos 
agricultores.

Or. de
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Alteração 22
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os sistemas de identificação eletrónica 
com base na identificação por 
radiofrequências evoluíram 
consideravelmente nos últimos dez anos. 
A tecnologia permite uma leitura mais 
rápida e mais precisa dos códigos de 
identidade de cada animal e a sua 
introdução direta nos sistemas de 
tratamento de dados, resultando numa 
redução do tempo necessário para rastrear 
animais potencialmente infetados ou 
alimentos contaminados, poupando custos 
laborais, mas aumentando 
simultaneamente os custos de 
equipamento.

(7) Os sistemas de identificação eletrónica 
com base na identificação por
radiofrequências evoluíram nos últimos 
dez anos. A tecnologia permite uma leitura 
mais rápida e mais precisa dos códigos de 
identidade de cada animal e a sua 
introdução direta nos sistemas de 
tratamento de dados, resultando numa 
redução do tempo necessário para rastrear 
animais potencialmente infetados ou 
alimentos contaminados. No entanto, 
existem problemas práticos significativos 
que continuam a impedir o 
funcionamento eficaz da IDE, 
especialmente no que diz respeito à 
precisão da tecnologia.

Or. en

Alteração 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Tendo em conta os progressos 
tecnológicos da IDE, vários Estados-
Membros decidiram dar início à introdução 
da IDE de bovinos, numa base facultativa. 
Tais iniciativas são suscetíveis de conduzir 
a diferenças entre os sistemas que serão 
criados ao nível de cada Estado-Membro 
ou das partes interessadas. Esse 
desenvolvimento prejudicaria a posterior 

(9) Tendo em conta os progressos 
tecnológicos da IDE, vários Estados-
Membros decidiram dar início à introdução 
da IDE de bovinos, numa base facultativa. 
Tais iniciativas são suscetíveis de conduzir 
a diferenças entre os sistemas que serão 
criados ao nível de cada Estado-Membro 
ou das partes interessadas. Esse 
desenvolvimento prejudicaria a posterior 
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harmonização das normas técnicas na 
União.

harmonização das normas técnicas na 
União. Há que garantir desde o início a 
interoperabilidade dos sistemas 
introduzidos nos Estados-Membros.

Or. de

Alteração 24
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Um relatório da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu relativo 
à possibilidade de introduzir a identificação 
eletrónica dos bovinos concluiu que ficou 
demonstrado que a identificação por 
radiofrequências evoluiu de um modo tal 
que pode ser aplicada na prática. O 
relatório conclui também que é vivamente 
recomendável passar à identificação 
eletrónica dos bovinos na União, visto que 
tal contribuirá, nomeadamente, para 
reduzir os encargos administrativos.

(10) Um relatório da Comissão ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu relativo 
à possibilidade de introduzir a identificação 
eletrónica dos bovinos concluiu que ficou 
demonstrado que a identificação por 
radiofrequências evoluiu de um modo tal 
que pode ser aplicada na prática. O 
relatório conclui também que é vivamente 
recomendável passar à identificação 
eletrónica dos bovinos na União, visto que 
tal contribuirá, nomeadamente, para 
reduzir os encargos administrativos, apesar 
dos elevadíssimos custos associados.

Or. es

Alteração 25
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Certos países terceiros já 
estabeleceram regras que permitem a 
utilização das tecnologias avançadas de 
IDE. A União deveria estabelecer regras 

Suprimido
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semelhantes, a fim de facilitar as trocas 
comerciais e aumentar a competitividade 
do setor.

Or. es

Alteração 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os diferentes tipos de identificadores 
eletrónicos, tais como bolos reticulares,
marcas auriculares eletrónicas e os 
transponders injetáveis, podem ser 
utilizados para identificar individualmente 
os animais, de modo complementar às 
marcas auriculares convencionais previstas 
no Regulamento (CE) n.º 1760/2000. É, 
pois, adequado alargar o âmbito dos meios 
de identificação previstos nesse 
regulamento para permitir a utilização da 
identificação eletrónica.

(15) Os diferentes tipos de identificadores 
eletrónicos, tais como marcas auriculares 
eletrónicas e os transponders injetáveis, 
podem ser utilizados para identificar 
individualmente os animais, de modo 
complementar às marcas auriculares 
convencionais previstas no Regulamento 
(CE) n.º 1760/2000. É, pois, adequado 
alargar o âmbito dos meios de identificação 
previstos nesse regulamento para permitir a 
utilização da identificação eletrónica.

Or. it

Alteração 27
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tornar a IDE obrigatória em toda a 
União pode prejudicar economicamente 
certos operadores. É, por conseguinte, 
adequado estabelecer um regime 
facultativo para a introdução da IDE. Ao 
abrigo de tal regime, a IDE seria 

(16) Tornar a IDE obrigatória em toda a 
União pode prejudicar economicamente 
certos operadores. É, por conseguinte, 
adequado estabelecer um período de 
transição para a implementação da IDE 
obrigatória.
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escolhida pelos detentores suscetíveis de 
retirar benefícios económicos imediatos 
da sua aplicação.

Or. en

Justificação

Atendendo aos benefícios gerais da identificação eletrónica a longo prazo, é importante fixar 
o objetivo de a tornar obrigatória no futuro.  O estabelecimento de um período de transição 
para a IDE obrigatória permitirá que determinados operadores se adaptem ao novo sistema 
ao longo do tempo, minimizando assim quaisquer consequências económicas negativas.

Alteração 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tornar a IDE obrigatória em toda a 
União pode prejudicar economicamente 
certos operadores. É, por conseguinte, 
adequado estabelecer um regime 
facultativo para a introdução da IDE. Ao 
abrigo de tal regime, a IDE seria 
escolhida pelos detentores suscetíveis de 
retirar benefícios económicos imediatos 
da sua aplicação.

(16) Tornar a IDE obrigatória em toda a 
União pode prejudicar economicamente 
certos operadores. É, por conseguinte, 
adequado que os Estados-Membros 
proporcionem os meios financeiros 
necessários para que os agricultores 
utilizem a identificação eletrónica, através 
quer de auxílios estatais, quer de 
programas de desenvolvimento rural.

Or. en

Alteração 29
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tornar a IDE obrigatória em toda a 
União pode prejudicar economicamente 
certos operadores. É, por conseguinte, 

(16) Tornar a IDE obrigatória em toda a 
União pode prejudicar economicamente 
certos operadores. É, por conseguinte, 
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adequado estabelecer um regime 
facultativo para a introdução da IDE. Ao 
abrigo de tal regime, a IDE seria 
escolhida pelos detentores suscetíveis de 
retirar benefícios económicos imediatos 
da sua aplicação.

adequado estabelecer um regime 
facultativo para a introdução da IDE.

Or. en

Alteração 30
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tornar a IDE obrigatória em toda a 
União pode prejudicar economicamente 
certos operadores. É, por conseguinte, 
adequado estabelecer um regime 
facultativo para a introdução da IDE. Ao 
abrigo de tal regime, a IDE seria escolhida 
pelos detentores suscetíveis de retirar 
benefícios económicos imediatos da sua 
aplicação.

(16) Tornar a IDE obrigatória em toda a 
União pode prejudicar economicamente 
certos operadores. É, por conseguinte, 
adequado estabelecer um regime 
facultativo para a introdução da IDE. Ao 
abrigo de tal regime, a IDE seria escolhida 
pelos detentores suscetíveis de retirar 
benefícios económicos imediatos da sua 
aplicação. É também desejável que os 
sistemas de identificação eletrónica dos 
Estados-Membros sejam compatíveis.

Or. de

Alteração 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Tornar a IDE obrigatória em toda a 
União pode prejudicar economicamente 
certos operadores. É, por conseguinte, 
adequado estabelecer um regime 

(16) Tornar a IDE obrigatória em toda a 
União garantiria níveis de segurança 
alimentar exemplares para os cidadãos da 
UE. É, por conseguinte, adequado 
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facultativo para a introdução da IDE. Ao 
abrigo de tal regime, a IDE seria escolhida 
pelos detentores suscetíveis de retirar 
benefícios económicos imediatos da sua 
aplicação.

estabelecer um período de transição para a 
introdução da IDE a fim de esgotar o stock 
de marcas auriculares tradicionais. Ao 
abrigo de tal regime, a IDE seria escolhida 
rapidamente pelos detentores suscetíveis 
de retirar benefícios económicos imediatos 
da sua aplicação.

Or. it

Alteração 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros têm sistemas de 
criação, práticas agrícolas e organizações 
do setor muito diferentes. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
poder decidir da introdução obrigatória 
da IDE no seu território apenas quando o 
considerarem adequado e depois de terem 
sido considerados todos os fatores.

Suprimido

Or. it

Alteração 33
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros têm sistemas de 
criação, práticas agrícolas e organizações
do setor muito diferentes. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem poder decidir 
da introdução obrigatória da IDE no seu 
território apenas quando o considerarem 
adequado e depois de terem sido 

(17) Os Estados-Membros têm sistemas de 
criação, práticas agrícolas e organizações 
do setor muito diferentes. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem poder decidir 
da introdução e da aplicação obrigatória da 
IDE no seu território de uma forma 
progressiva.
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considerados todos os fatores.

Or. en

Justificação

A experiência de legislação anterior demonstra que permitir a aplicação de forma gradual é 
uma boa maneira de atingir um objetivo dentro de um determinado prazo.

Alteração 34
Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros têm sistemas de 
criação, práticas agrícolas e organizações 
do setor muito diferentes. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem poder decidir 
da introdução obrigatória da IDE no seu 
território apenas quando o considerarem 
adequado e depois de terem sido 
considerados todos os fatores.

(17) Os Estados-Membros têm sistemas de 
criação, práticas agrícolas e organizações 
do setor muito diferentes. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem poder decidir 
da introdução obrigatória da IDE no seu 
território apenas quando o considerarem 
adequado, depois de terem sido 
considerados todos os fatores e após 
consulta das organizações representativas 
do setor da carne de bovino.

Or. fr

Justificação

Uma vez que o setor da carne de bovino será diretamente afetado por uma eventual 
introdução da identificação eletrónica obrigatória dos bovinos, as suas organizações 
representativas devem ser consultados antes da tomada dessa decisão.

Alteração 35
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os Estados-Membros têm sistemas de (17) Os Estados-Membros têm sistemas de 
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criação, práticas agrícolas e organizações 
do setor muito diferentes. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem poder decidir 
da introdução obrigatória da IDE no seu 
território apenas quando o considerarem 
adequado e depois de terem sido 
considerados todos os fatores.

criação, práticas agrícolas e organizações 
do setor muito diferentes. Por conseguinte, 
os Estados-Membros devem poder decidir 
da introdução obrigatória da IDE no seu 
território apenas quando o considerarem 
adequado e depois de terem sido 
considerados todos os fatores em 
cooperação com os agricultores, em
particular o possível impacto nos 
pequenos agricultores. Há que evitar a 
todo o custo distorções da concorrência 
no mercado interno.

Or. de

Alteração 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Para que os sistemas de 
identificação possam ser aplicados de 
forma harmonizada no futuro, é desejável 
que, após um período de transição, a 
utilização de identificadores eletrónicos, 
que anteriormente era facultativa, se 
torne obrigatória em todos os Estados-
Membros.

Or. de

Alteração 37
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os animais que entram na União 
provenientes de países terceiros devem ser 

(18) Os animais e a carne que entram na 
União provenientes de países terceiros 
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sujeitos aos mesmos requisitos de 
identificação que se aplicam aos animais 
nascidos na União.

devem ser sujeitos aos mesmos requisitos 
de identificação e rastreabilidade que se 
aplicam aos animais nascidos na União.

Or. es

Alteração 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
prevê que a autoridade competente emita 
um passaporte para cada animal que deve 
ser identificado em conformidade com esse 
regulamento. Este requisito impõe 
encargos administrativos consideráveis aos 
Estados-Membros. As bases de dados 
informatizadas estabelecidas pelos 
Estados-Membros são suficientes para 
garantir a rastreabilidade das deslocações 
de bovinos nos seus territórios. Os 
passaportes devem, por conseguinte, ser 
emitidos apenas para os animais destinados 
ao comércio intra-União. Uma vez 
operacional o intercâmbio de dados entre 
as bases de dados informatizadas 
nacionais, o requisito de emissão desses 
passaportes deve deixar de se aplicar aos 
animais destinados ao comércio 
intra-União.

(19) O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
prevê que a autoridade competente emita 
um passaporte para cada animal que deve 
ser identificado em conformidade com esse 
regulamento. Este requisito impõe
encargos administrativos consideráveis aos 
Estados-Membros. As bases de dados 
informatizadas estabelecidas pelos 
Estados-Membros são suficientes para 
garantir a rastreabilidade das deslocações 
de bovinos nos seus territórios. Os 
passaportes devem, por conseguinte, ser 
emitidos apenas para os animais destinados 
ao comércio intra-União. Uma vez 
operacional o intercâmbio de dados entre 
as bases de dados informatizadas 
nacionais, o requisito de emissão desses 
passaportes deve deixar de se aplicar aos 
animais destinados ao comércio 
intra-União. Em todo o caso, é 
conveniente que o passaporte, quer na 
atual versão em papel, quer na futura 
versão eletrónica, inclua o mapeamento 
genético do exemplar utilizado como 
referência, a efetuar no momento do 
registo ou da introdução da IDE.

Or. it
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Alteração 39
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
prevê que a autoridade competente emita 
um passaporte para cada animal que deve 
ser identificado em conformidade com esse 
regulamento. Este requisito impõe 
encargos administrativos consideráveis aos 
Estados-Membros. As bases de dados 
informatizadas estabelecidas pelos 
Estados-Membros são suficientes para 
garantir a rastreabilidade das deslocações 
de bovinos nos seus territórios. Os 
passaportes devem, por conseguinte, ser 
emitidos apenas para os animais destinados 
ao comércio intra-União. Uma vez 
operacional o intercâmbio de dados entre 
as bases de dados informatizadas 
nacionais, o requisito de emissão desses 
passaportes deve deixar de se aplicar aos 
animais destinados ao comércio 
intra-União.

(19) O Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
prevê que a autoridade competente emita 
um passaporte para cada animal que deve 
ser identificado em conformidade com esse 
regulamento. Este requisito impõe 
encargos administrativos consideráveis aos 
Estados-Membros. As bases de dados 
informatizadas estabelecidas pelos 
Estados-Membros devem ser suficientes 
para garantir a rastreabilidade das 
deslocações de bovinos nos seus territórios. 
Os passaportes devem, por conseguinte, ser 
emitidos apenas para os animais destinados 
ao comércio intra-União. Uma vez 
operacional o intercâmbio de dados entre 
as bases de dados informatizadas 
nacionais, o requisito de emissão desses 
passaportes deve deixar de se aplicar aos 
animais destinados ao comércio 
intra-União.

Or. en

Alteração 40
Kartika Tamara Liotard, Bart Staesem nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Até à data, não existe legislação 
específica sobre a clonagem. No entanto, 
as sondagens demonstram que esta 
questão é de grande interesse para o 
público europeu. É, por conseguinte, 
conveniente garantir que a carne 
proveniente de animais clonados e seus 
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descendentes seja rotulada como tal. Esta 
disposição deve ser aplicada 
transitoriamente, até que seja introduzida 
legislação específica que proíba a 
colocação no mercado de alimentos 
provenientes de animais clonados e seus 
descendentes.

Or. en

Alteração 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) A rotulagem da carne de bovino é 
bem regulamentada há anos e pode servir 
de modelo para a rotulagem da carne em 
geral. Existe, no entanto, uma lacuna na 
garantia de total transparência aos 
consumidores no que se refere à 
rotulagem da carne proveniente de 
animais que foram alimentados com 
organismos geneticamente modificados. 
Dado o claro interesse público, é 
conveniente introduzir requisitos de 
rotulagem obrigatória da carne de 
animais que foram alimentados com 
organismos geneticamente modificados, 
com vista a assegurar essa rotulagem 
para todos os produtos de origem animal 
numa fase posterior.

Or. en

Alteração 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do 
Estado-Membro. Os encargos 
administrativos e os custos suportados 
pelos Estados-Membros e os operadores 
económicos na aplicação deste sistema 
não são proporcionais aos benefícios do 
sistema. É, pois, conveniente suprimir 
essa secção.

Suprimido

Or. it

Justificação

Muitos operadores utilizam com êxito esta importante ferramenta para fornecer informações 
adicionais úteis (raça, sexo e idade do animal, alimentação habitual, etc.) de interesse para 
os consumidores que desejam ser bem informados sobre a sua compra. A revogação dessas 
cláusulas deixaria um vazio em que proliferariam diferentes sistemas facultativos de 
rotulagem de carne de bovino sem mecanismos de controlo adequados e rigorosos.

Alteração 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-
Membro. Os encargos administrativos e 

Suprimido
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os custos suportados pelos Estados-
Membros e os operadores económicos na 
aplicação deste sistema não são 
proporcionais aos benefícios do sistema. 
É, pois, conveniente suprimir essa secção.

Or. it

Justificação

O atual regime de rotulagem facultativa tem sido até agora extremamente bem-sucedido, 
tanto no que se refere à organização da totalidade do setor da carne de bovino como no que 
diz respeito à informação do consumidor final.

Alteração 44
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do 
Estado-Membro. Os encargos 
administrativos e os custos suportados 
pelos Estados-Membros e os operadores 
económicos na aplicação deste sistema 
não são proporcionais aos benefícios do 
sistema. É, pois, conveniente suprimir 
essa secção.

Suprimido

Or. en

Alteração 45
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro. 
Os encargos administrativos e os custos 
suportados pelos Estados-Membros e os 
operadores económicos na aplicação deste 
sistema não são proporcionais aos 
benefícios do sistema. É, pois, conveniente 
suprimir essa secção.

(20) A secção II do título II do
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro. 
Todas as especificações de rotulagem que 
vão para além da rotulagem obrigatória, 
por exemplo, raça, alimentação e sistema 
de criação, são extremamente importantes 
para os consumidores, bem como para os 
agricultores que utilizam essa rotulagem 
para comercializar os seus produtos. A 
fim de assegurar que as informações 
sejam precisas e fiáveis, é conveniente 
manter esta secção.

Or. en

Justificação

A comercialização ideal dos produtos é um fator importante para os agricultores. A 
aprovação pela autoridade competente garante que a informação específica colocada nos 
rótulos é precisa e fiável. Sem essa aprovação, os consumidores não podem confiar na 
rotulagem do produto; por essa razão, o regime de rotulagem facultativa deve ser mantido.

Alteração 46
Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
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autoridade competente do Estado-Membro. 
Os encargos administrativos e os custos 
suportados pelos Estados-Membros e os 
operadores económicos na aplicação deste 
sistema não são proporcionais aos 
benefícios do sistema. É, pois, conveniente 
suprimir essa secção.

autoridade competente do Estado-Membro. 
Os encargos administrativos e os custos 
suportados pelos Estados-Membros e os 
operadores económicos na aplicação deste 
sistema não são proporcionais aos 
benefícios do sistema. É, pois, conveniente 
suprimir as regras relativas ao regime de 
rotulagem facultativa. Essa supressão 
deve, no entanto, ser compensada pela 
definição de regras gerais que garantam a 
proteção dos consumidores.

Or. fr

Justificação

Embora fosse desejável eliminar o "regime" de rotulagem facultativa (incluindo as 
especificações, as sanções, etc.), a rotulagem facultativa mantém-se. Convém, por isso, 
definir regras gerais para a enquadrar e proteger os consumidores (informações objetivas, 
verificáveis pelas autoridades competentes e compreensíveis para os consumidores). Essas 
regras gerais irão completar a legislação horizontal em matéria de rotulagem.

Alteração 47
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro. 
Os encargos administrativos e os custos 
suportados pelos Estados-Membros e os 
operadores económicos na aplicação deste 
sistema não são proporcionais aos 
benefícios do sistema. É, pois, conveniente 
suprimir essa secção.

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro. 
Atendendo à evolução do setor da carne 
de bovino desde a aprovação do referido 
Regulamento, é necessária uma revisão 
do regime de rotulagem facultativa da 
carne de bovino.  É, pois, conveniente 
suprimir essa secção. Sem prejuízo do que 
precede, com vista a uma regulamentação 
adequada da rotulagem facultativa da 
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carne de bovino em consonância com os 
restantes setores, essa supressão não deve 
entrar em vigor até que a secção II seja 
substituída por um desenvolvimento das 
disposições da legislação da União em 
matéria de normas de comercialização de 
produtos de origem animal ou outra 
regulamentação de efeito equivalente.

Or. es

Alteração 48
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro.
Os encargos administrativos e os custos 
suportados pelos Estados-Membros e os 
operadores económicos na aplicação deste 
sistema não são proporcionais aos 
benefícios do sistema. É, pois, conveniente 
suprimir essa secção.

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro. 
Atendendo à evolução do setor da carne 
de bovino desde a aprovação do referido 
Regulamento, é necessária uma revisão 
do regime de rotulagem facultativa da 
carne de bovino.  É, pois, conveniente 
suprimir essa secção. Sem prejuízo do que 
precede, com vista a uma regulamentação 
adequada da rotulagem facultativa da 
carne de bovino em consonância com os 
restantes setores, essa supressão não deve 
entrar em vigor até que a secção II seja 
substituída por um desenvolvimento das 
disposições da legislação da União em 
matéria de normas de comercialização de 
produtos de origem animal ou outra 
regulamentação de efeito equivalente.

Or. es
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Justificação

A proposta da Comissão deixaria um vazio jurídico no que diz respeito à rotulagem 
facultativa, a qual beneficia tanto o setor como os consumidores, fornecendo informações 
úteis que contribuem para aumentar o valor acrescido dos produtos.

Alteração 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro.
Os encargos administrativos e os custos 
suportados pelos Estados-Membros e os 
operadores económicos na aplicação deste 
sistema não são proporcionais aos 
benefícios do sistema. É, pois, 
conveniente suprimir essa secção.

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro.

Or. it

Alteração 50
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
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autoridade competente do Estado-Membro. 
Os encargos administrativos e os custos 
suportados pelos Estados-Membros e os 
operadores económicos na aplicação deste 
sistema não são proporcionais aos 
benefícios do sistema. É, pois, conveniente 
suprimir essa secção.

autoridade competente do Estado-Membro. 
Estas regras fornecem aos consumidores 
informações importantes sobre os 
diferentes modelos de produção de carne 
de bovino e, por conseguinte, é 
conveniente manter essa secção.

Or. en

Alteração 51
James Nicholson

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro. 
Os encargos administrativos e os custos 
suportados pelos Estados-Membros e os 
operadores económicos na aplicação deste 
sistema não são proporcionais aos 
benefícios do sistema. É, pois, conveniente 
suprimir essa secção.

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro. 
Os encargos administrativos e os custos 
suportados pelos Estados-Membros e os 
operadores económicos na aplicação deste 
sistema não são proporcionais aos 
benefícios do sistema. É, pois, conveniente 
suprimir essa secção. Em todo o caso, as 
regras horizontais de rotulagem previstas 
no Regulamento (UE) n.º 1169/2011 
aplicam-se em relação às informações 
contidas nos rótulos de carne de bovino 
que não os abrangidos pelo regime de 
rotulagem obrigatória previsto nos artigos 
13.º a 15.º do Regulamento (CE) º 
1760/2000.

Or. en

Alteração 52
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro. 
Os encargos administrativos e os custos 
suportados pelos Estados-Membros e os 
operadores económicos na aplicação deste
sistema não são proporcionais aos 
benefícios do sistema. É, pois, conveniente 
suprimir essa secção.

(20) A secção II do título II do 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000 
estabelece regras relativas a um regime de 
rotulagem facultativa da carne de bovino 
que prevê a aprovação de determinadas 
especificações de rotulagem pela 
autoridade competente do Estado-Membro. 
Este sistema fornece informações úteis 
aos consumidores. É, pois, conveniente 
manter essa secção.

Or. en

Alteração 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de assegurar que as regras 
necessárias para o bom funcionamento da 
identificação, do registo e da 
rastreabilidade dos bovinos e da carne de 
bovino são aplicadas, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado deve ser delegado à Comissão, 
no que se refere a requisitos de meios de 
identificação alternativos de bovinos, 
circunstâncias especiais em que os 
Estados-Membros podem prorrogar os 
prazos máximos para a aplicação dos 
meios de identificação, dados que devem 
ser trocados entre as bases de dados 
informatizadas dos Estados-Membros, 
prazo máximo de certas obrigações de 

(22) A fim de assegurar que as regras 
necessárias para o bom funcionamento da 
identificação, do registo e da 
rastreabilidade dos bovinos e da carne de 
bovino são aplicadas, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado deve ser delegado à Comissão, 
no que se refere a requisitos de meios de 
identificação alternativos de bovinos, 
circunstâncias especiais em que os 
Estados-Membros podem prorrogar os 
prazos máximos para a aplicação dos 
meios de identificação, dados que devem 
ser trocados entre as bases de dados 
informatizadas dos Estados-Membros, 
prazo máximo de certas obrigações de 
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notificação, requisitos relativos aos meios 
de identificação, informação a incluir nos 
passaportes e nos registos individuais que 
devem ser mantidos em cada exploração, 
nível mínimo de controlos oficiais, 
identificação e registo das deslocações dos 
bovinos para as pastagens de verão em 
diversos locais de montanha, regras para a 
rotulagem de certos produtos que devem 
ser equivalentes às regras previstas no 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000, 
definições de carne de bovino picada, de 
aparas de carne de bovino e de carne de 
bovino cortada, indicações específicas que 
podem constar dos rótulos, disposições de 
rotulagem relativas à simplificação da 
indicação de origem, dimensão máxima e 
composição de determinados grupos de 
animais, procedimentos de aprovação 
relativos a condições de rotulagem nas 
embalagens de carne cortada. É de especial 
importância que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Na preparação e redação dos atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

notificação, requisitos relativos aos meios
de identificação, informação a incluir nos 
passaportes e nos registos individuais que 
devem ser mantidos em cada exploração, 
nível mínimo de controlos oficiais, 
identificação e registo das deslocações dos 
bovinos para as pastagens de verão em 
diversos locais de montanha, regras para a 
rotulagem de certos produtos que devem 
ser equivalentes às regras previstas no 
Regulamento (CE) n.º 1760/2000, 
definições de carne de bovino picada, de 
aparas de carne de bovino e de carne de 
bovino cortada, dimensão máxima e
composição de determinados grupos de 
animais, procedimentos de aprovação 
relativos a condições de rotulagem nas 
embalagens de carne cortada. É de especial 
importância que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Na preparação e redação dos atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. it

Justificação

A Comissão não deve recorrer aos atos delegados para as indicações específicas que podem 
constar dos rótulos e a revisão das disposições de rotulagem relativas à simplificação da 
indicação de origem, devido à importância que as mesmas assumem enquanto instrumento 
para garantir a transparência e a rastreabilidade no mercado.

Alteração 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
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Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
definição:
"Animais clonados", animais produzidos 
mediante um método de reprodução 
artificial assexuada com o objetivo de 
produzir uma cópia geneticamente 
idêntica ou quase idêntica de um animal,

Or. en

Alteração 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
definição:
"Descendentes de animais clonados" 
animais produzidos através de reprodução 
sexual, nos casos em que pelo menos um 
dos progenitores é um animal clonado,

Or. en

Alteração 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-C (novo)
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Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Ao artigo 2.º é aditada a seguinte 
definição:
"Alimento para animais geneticamente 
modificado", alimento para animais na 
aceção do n.º 7 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) N.º 1829/2003.

Or. en

Alteração 57
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 3.º, primeiro parágrafo, a alínea 
a) passa a ter a seguinte redação:

Suprimido

"a) Meios de identificação para 
identificar individualmente os animais;"

Or. de

Alteração 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem adotar 
disposições nacionais para que um dos 

Suprimido



PE480.879v01-00 32/54 AM\891723PT.doc

PT

dois meios de identificação previstos no 
n.º 1 seja obrigatoriamente um 
identificador eletrónico.
Os Estados-Membros que façam uso desta 
opção devem fornecer à Comissão o texto 
das referidas disposições nacionais.

Or. it

Alteração 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem adotar 
disposições nacionais para que um dos dois 
meios de identificação previstos no n.º 1 
seja obrigatoriamente um identificador 
eletrónico.

2. Os Estados-Membros podem adotar, 
durante um período transitório de cinco 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento, disposições nacionais para 
que um dos dois meios de identificação 
previstos no n.º 1 seja obrigatoriamente um 
identificador eletrónico. Após a expiração 
deste período transitório, um dos dois 
meios de identificação previstos no n.º 1 
será obrigatoriamente um identificador 
eletrónico.

Or. de

Alteração 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que façam uso desta Os Estados-Membros devem fornecer à 
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opção devem fornecer à Comissão o texto 
das referidas disposições nacionais.

Comissão o texto das referidas disposições 
nacionais.

Or. de

Alteração 61
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros que façam uso desta 
opção devem fornecer à Comissão o texto 
das referidas disposições nacionais.

Os Estados-Membros que façam uso desta 
opção devem fornecer à Comissão o texto 
das referidas disposições nacionais. A 
Comissão comunica aos outros 
Estados-Membros essas disposições 
nacionais e disponibiliza-as publicamente.

Or. en

Alteração 62
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
introduzir a identificação eletrónica 
obrigatória o mais tardar dez anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en
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Justificação

A implementação da identificação eletrónica desta legislação é um passo necessário para a 
atualização da legislação em vigor. A IDE reduziria os encargos administrativos, 
simplificaria o registo e garantiria a rastreabilidade dos animais. Por conseguinte, a 
legislação deve definir o prazo para a implementação de um sistema obrigatório de 
identificação eletrónica. O prazo de dez anos é considerado adequado e viável para todos os 
Estados-Membros.

Alteração 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve garantir a 
interoperabilidade dos identificadores 
nacionais.

Or. de

Alteração 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4-B – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Se a exploração de destino se situar 
num Estado-Membro que introduziu 
disposições nacionais para tornar 
obrigatória a utilização de um 
identificador eletrónico, tal como referido 
no artigo 4.º, n.º 2, os animais devem ser 
identificados com esse identificador 
eletrónico na exploração de destino na 
União, num prazo a determinar pelo 

Suprimido
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Estado-Membro de destino.

Or. it

Alteração 65
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4-C – Título

Texto da Comissão Alteração

Identificação de animais transferidos entre 
Estados-Membros

Identificação de animais nascidos após as 
datas referidas no Regulamento 
(1760/2000) que são transferidos entre 
Estados-Membros

Or. de

Alteração 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a exploração de destino se situar 
num Estado-Membro que introduziu 
disposições nacionais para tornar 
obrigatória a utilização de um 
identificador eletrónico, os animais devem 
ser identificados com esse identificador 
eletrónico:

Suprimido

a) Antes de serem transferidos para a 
exploração de destino, no mesmo Estado-
Membro; ou
b) Na exploração de destino, num prazo 
máximo a determinar pelo Estado-
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Membro em que a exploração se situa.
O prazo máximo referido na alínea b) não 
pode ser superior a 20 dias a contar da 
data de chegada dos animais à exploração 
de destino. Os meios de identificação 
devem ser aplicados, em qualquer caso, 
antes de os animais abandonarem a 
exploração de destino.
Contudo, o disposto no primeiro 
parágrafo não se aplica aos animais que 
se destinem diretamente a um matadouro 
situado no território de um Estado-
Membro que introduziu disposições 
nacionais para tornar obrigatória a 
utilização de um identificador eletrónico, 
se estes forem abatidos no prazo de 20 
dias após os referidos controlos 
veterinários.

Or. it

Alteração 67
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4-C – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Antes de serem transferidos para a 
exploração de destino, no mesmo Estado-
Membro; ou

Suprimido

Or. de

Alteração 68
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
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Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4-C – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Antes de serem transferidos para a 
exploração de destino, no mesmo Estado-
Membro; ou

Suprimido

Or. es

Alteração 69
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4-D 

Texto da Comissão Alteração

Os meios de identificação não podem ser 
removidos ou substituídos sem a 
autorização e o controlo da autoridade 
competente. Essa autorização só pode ser 
concedida quando tal remoção ou 
substituição não comprometer a 
rastreabilidade do animal.

Os meios de identificação não devem ser 
modificados, removidos ou substituídos 
sem a autorização e o controlo da 
autoridade competente. Essa autorização só 
pode ser concedida quando tal 
modificação, remoção ou substituição não 
comprometer a rastreabilidade do animal.

Or. en

Alteração 70
Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5 – travessão 1
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«Os Estados-Membros podem proceder ao 
intercâmbio de dados eletrónicos entre as 
suas bases de dados informatizadas a partir 

«Os Estados-Membros podem proceder ao 
intercâmbio de dados eletrónicos entre as 
suas bases de dados informatizadas a partir 
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da data em que a Comissão reconhecer a 
operacionalidade plena do sistema de 
intercâmbio de dados.

da data em que a Comissão reconhecer a 
operacionalidade plena do sistema de 
intercâmbio de dados. Isto deve ser feito de 
um modo que garanta a proteção de dados 
e impeça quaisquer abusos, a fim de 
proteger os interesses da exploração.

Or. de

Alteração 71
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

6. O artigo 6.º passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

Or. en

Alteração 72
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

Se um Estado-Membro não proceder ao 
intercâmbio eletrónico de dados com 
outros Estados-Membros no quadro do 
sistema de intercâmbio eletrónico de 
dados referido no artigo 5.º:

Suprimido

Or. de
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Alteração 73
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

a) A autoridade competente deve emitir 
um passaporte para cada animal 
destinado ao comércio intra-União, com 
base nas informações constantes da base 
de dados informatizada desse Estado-
Membro;

Suprimido

Or. de

Alteração 74
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

b) Os animais para os quais tiverem sido 
emitidos passaportes devem ser por eles 
acompanhados sempre que forem 
transferidos entre Estados-Membros;

Suprimido

Or. de

Alteração 75
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 6 
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Texto da Comissão Alteração

c) Após a chegada dos animais à 
exploração de destino, os passaportes que 
os acompanham devem ser entregues à 
autoridade competente do 
Estado-Membro em que a exploração de 
destino está situada.»

Suprimido

Or. de

Alteração 76
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) No que respeita aos animais 
exportados para países terceiros, o último 
detentor deve entregar o passaporte à 
autoridade competente do local de onde o 
animal for exportado.

Or. en

Alteração 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 7 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Têm acesso direto à base de dados 
informatizada que já contém as 
informações a incluir no registo; bem como

a) Têm acesso direto à base de dados 
informatizada que já contém as 
informações a incluir no registo;
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Or. en

Alteração 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 7 – parágrafo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Inserem a informação atualizada 
diretamente na base de dados 
informatizada no prazo de vinte e quatro 
horas após a ocorrência do evento.

Suprimido

Or. en

Justificação

O prazo de 24 horas é difícil de controlar, porque a hora de ocorrência do evento em questão 
não é registada na base de dados, apenas a data o é. Por conseguinte, seria difícil controlar 
o cumprimento se a regra se baseasse na hora. Além disso, se o prazo para inserir 
informações diretamente na base de dados fosse fixado de forma muito rigorosa e o prazo 
para inserir informações manualmente fosse mais flexível, tal desencorajaria, mais do que 
incentivaria, a manutenção de registos atualizados por via eletrónica.

Alteração 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 9-A

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
todas as pessoas responsáveis pela 
identificação e registo de animais recebem 
instruções e orientações sobre as 
disposições relevantes do presente 
regulamento e de todos os atos delegados e 
atos de execução adotados pela Comissão 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
todas as pessoas responsáveis pela 
identificação e registo de animais recebem 
instruções e orientações sobre as 
disposições relevantes do presente 
regulamento e de todos os atos delegados e 
atos de execução adotados pela Comissão 
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com base nos artigos 10.º e 10.º-A e que 
estão disponíveis cursos de formação 
adequados.

com base nos artigos 10.º e 10.º-A e que 
estão disponíveis cursos de formação 
adequados. Essas informações devem ser 
disponibilizadas, a título gratuito, a cada 
modificação das disposições pertinentes.
Os Estados-Membros devem partilhar as 
melhores práticas para garantir a boa 
qualidade da formação e da partilha de 
informação em toda a União Europeia.

Or. en

Alteração 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 13 – n.º 5 – alínea a) – ponto iv

Texto da Comissão Alteração

b-A) Ao n.º 5, alínea a) é aditado o 
seguinte ponto:
"(iv) se a carne é proveniente de animais 
alimentados com organismos 
geneticamente modificados.

Or. en

Alteração 81
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 11 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 13 – n.° 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É aditado o seguinte número:
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"5-A. A partir de [6 meses após a entrada 
em vigor], os operadores e as 
organizações devem também indicar nos 
seus rótulos se a carne é proveniente de 
animais clonados ou de descendentes de 
animais clonados."

Or. en

Alteração 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 11 – alínea b-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 13 – n.° 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-B) É aditado o seguinte número:
"5-B. A partir de [6 meses após a entrada 
em vigor], os operadores e as 
organizações devem também indicar nos 
seus rótulos se a carne é proveniente de 
animais que foram alimentados com 
organismos geneticamente modificados."

Or. en

Alteração 83
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 12 – parte introdutória
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

12. No artigo 14.º, o quarto parágrafo 
passa a ter a seguinte redação:

Suprimido



PE480.879v01-00 44/54 AM\891723PT.doc

PT

São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 22.º-B para 
estabelecer regras equivalentes às 
referidas nos três primeiros parágrafos do 
presente artigo para aparas e carne 
cortada.

Or. en

Alteração 84
Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Título II – secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O título do capítulo II, parte II 
passa a ter a seguinte redação: Rotulagem 
facultativa.

Or. fr

Justificação

Embora fosse desejável eliminar o "regime" de rotulagem facultativa (incluindo as 
especificações, as sanções, etc.), a rotulagem facultativa mantém-se. Convém, por isso, 
definir regras gerais para a enquadrar e proteger os consumidores (informações objetivas, 
verificáveis pelas autoridades competentes e compreensíveis para os consumidores). Essas 
regras gerais irão completar a legislação horizontal em matéria de rotulagem.

Alteração 85
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18
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Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão da secção relativa à rotulagem voluntária não assegura que o consumidor 
receba informações precisas e fiáveis sobre o produto, o que constitui o requisito básico de 
um sistema de rotulagem adequado e de confiança.  Esta rotulagem fornece informações 
importantes para os consumidores e proporciona aos agricultores uma melhor forma de 
comercializar os seus produtos.

Alteração 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18

Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

Suprimido

Or. de

Alteração 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18

Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

Suprimido
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Or. it

(Vide alteração que suprime o considerando 20)

Alteração 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18

Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

Suprimido

Or. it

Justificação

As disposições relativas à rotulagem facultativa da carne de bovino têm obtido excelentes 
resultados no que se refere à organização da totalidade do setor, suscitando também o 
interesse do consumidor que pode obter informações úteis para uma compra com 
conhecimento de causa. A supressão dessas cláusulas sobre as indicações facultativas 
deixaria um vazio em que proliferariam diferentes sistemas facultativos de rotulagem de 
carne de bovino sem mecanismos de controlo adequados e rigorosos.

Alteração 89
Esther Herranz García

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18

Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

Suprimido

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão deixaria um vazio jurídico no que diz respeito à rotulagem 
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facultativa, a qual beneficia tanto o setor como os consumidores, fornecendo informações 
úteis que contribuem para aumentar o valor acrescentado dos produtos.

Alteração 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18

Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

Suprimido

Or. it

Alteração 91
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18

Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

Suprimido

Or. en

Alteração 92
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18
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Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

Suprimido

Or. en

Alteração 93
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18

Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

Suprimido

Or. en

Alteração 94
Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

(14) O artigo 16.º é alterado do seguinte 
modo:
Normas gerais
As informações, que não as especificadas 
na secção I do presente título, 
acrescentadas nos rótulos pelos 
operadores ou pelas organizações que 
comercializam carne de bovino devem ser 
objetivas, verificáveis pelas autoridades 
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competentes e compreensíveis para os 
consumidores.

Or. fr

Justificação

Embora fosse desejável eliminar o "regime" de rotulagem facultativa (incluindo as 
especificações, as sanções, etc.), a rotulagem facultativa mantém-se. Convém, por isso, 
definir regras gerais para a enquadrar e proteger os consumidores (informações objetivas, 
verificáveis pelas autoridades competentes e compreensíveis para os consumidores). Essas 
regras gerais irão completar a legislação horizontal em matéria de rotulagem.

Alteração 95
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18

Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º Sem prejuízo do disposto no artigo 
1.º-A, a Comissão vela por que as 
disposições contidas nos artigos 
suprimidos se reflitam, com as 
atualizações e melhorias necessárias, na 
regulamentação comunitária relativa à 
carne de bovino.

Or. es

Alteração 96
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18
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Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º A Comissão vela por que as 
disposições contidas nos artigos 
suprimidos se reflitam, com as 
atualizações e melhorias necessárias, na 
regulamentação comunitária relativa à 
carne de bovino.

Or. es

Justificação

A proposta da Comissão deixaria um vazio jurídico no que diz respeito à rotulagem 
facultativa, a qual beneficia tanto o setor como os consumidores, fornecendo informações 
úteis que contribuem para aumentar o valor acrescentado dos produtos.

Alteração 97
Sophie Auconie

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigos 16 – 18

Texto da Comissão Alteração

(14) São suprimidos os artigos 16.º, 17.º e 
18.º

(14) São suprimidos os artigos 17.º e 18.º.

Or. fr

Justificação

O "regime" de rotulagem facultativa não tem dado resultados, pelo que deve ser suprimido.

Alteração 98
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 19 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) As definições de carne de bovino 
picada, de aparas de carne de bovino e de 
carne de bovino cortada a que se refere o 
artigo 14.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As indicações específicas que podem 
constar dos rótulos;

Suprimido

Or. it

(Vide alteração ao considerando 22.)

Alteração 100
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 19 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As indicações específicas que podem 
constar dos rótulos;

b) A definição e os requisitos das
indicações específicas que podem constar 
dos rótulos;

Or. en
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Justificação

Os requisitos para a autorização das indicações específicas que podem constar dos rótulos 
variam em função dos Estados-Membros, pelo que conduzem a distorções na concorrência 
entre os operadores de Estados-Membros diferentes. Será, por conseguinte, conveniente 
dispor de orientações sobre as condições em que as indicações específicas podem constar dos 
rótulos.

Alteração 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 19 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As disposições de rotulagem relativas à 
simplificação da indicação de origem;

Suprimido

Or. it

(Vide alteração ao considerando 22.)

Alteração 102
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 19 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Os procedimentos de aprovação 
relativos a condições de rotulagem nas 
embalagens de carnes cortadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 103
Kartika Tamara Liotard
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 18
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 22-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de competências referida no 
artigo 4.º, n.º 5, no artigo 4.º-A, n.º 2, e nos 
artigos 5.º, 7.º, 10.º, 14.º e 19.º é conferida 
à Comissão por um período de tempo 
indeterminado, a partir de* [*data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
ou qualquer outra data fixada pelo 
legislador].

2. A delegação de competências referida no 
artigo 4.º, n.º 5, no artigo 4.º-A, n.º 2, e nos 
artigos 5.º, 7.º, 10.º e 19.º é conferida à
Comissão por um período de cinco anos, a 
partir de* [*data de entrada em vigor do 
presente regulamento ou qualquer outra 
data fixada pelo legislador].

Or. en

Alteração 104
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 19-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 23-A

Texto da Comissão Alteração

(19-A) É aditado o seguinte artigo:
Artigo 23.°-A

Relatório
O mais tardar cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 

Or. es

Alteração 105
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.°-A
Disposições transitórias

O artigo 1.º, n.º 14, entra em vigor a 1 de 
janeiro de 2014.

Or. es

Alteração 106
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.°-A
Disposições transitórias

O artigo 1.º, n.º 14, entra em vigor a 1 de 
janeiro de 2014.

Or. es

Justificação

O objetivo desta alteração é prever um período de tempo suficiente para a elaboração e a 
aprovação de uma regulamentação específica mais adequada a nível europeu em matéria de 
rotulagem facultativa.


