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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda.
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
controlos oficiais e outras atividades oficiais que visam assegurar a aplicação da 
legislação em matéria de alimentos para consumo humano e animal e das regras sobre 
saúde e bem-estar animal, fitossanidade, material de reprodução vegetal e produtos 
fitofarmacêuticos e que altera os Regulamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 1829/2003, 
(CE) n.º 1831/2003, (CE) n.º 1/2005, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 834/2007, (CE) n.º 
1099/2009, (CE) n.º 1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012 e (UE) 
n.º [….]/2013 e as Diretivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 
2008/120/CE e 2009/128/CE (Regulamento sobre os controlos oficiais)
(COM(2013)0265 – C7-123/2013 – 2013/0140(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013) 0265),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 2, o artigo 114.º e o artigo 168.º, n.º 
4, alínea b), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0123/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo Parlamento luxemburguês, no 
âmbito do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da 
subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A7-0000/2013),

1. Aprova a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Existe já um sistema de controlo 
específico, bem estabelecido, para a 
verificação do cumprimento das regras 
relativas à organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas (culturas 
arvenses, vinho, azeite, fruta e produtos 
hortícolas, lúpulo, leite e produtos lácteos, 
carne de bovino, carne de ovino e de 
caprino e mel). Por conseguinte, o presente 
regulamento não deve aplicar-se à 
verificação do cumprimento das 
disposições do Regulamento (CE) n.º 
1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro 
de 2007, que estabelece uma organização 
comum dos mercados agrícolas e 
disposições específicas para certos 
produtos agrícolas (Regulamento «OCM 
única»).

(18) Existe já um sistema de controlo 
específico, bem estabelecido, para a 
verificação do cumprimento das regras 
relativas à organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas (culturas 
arvenses, vinho, azeite, fruta e produtos 
hortícolas, lúpulo, leite e produtos lácteos, 
carne de bovino, carne de ovino e de 
caprino e mel). Por conseguinte, o presente 
regulamento não deverá aplicar-se à 
verificação do cumprimento das 
disposições do Regulamento (CE) n.º 
1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro 
de 2007, que estabelece uma organização 
comum dos mercados agrícolas e 
disposições específicas para certos 
produtos agrícolas (Regulamento «OCM 
única»), com exceção do capítulo I do 
título II da parte II do referido 
regulamento.

Or. it

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1234/2007 (Regulamento «OCM única») estabelece disposições 
relativas aos controlos oficiais no setor agroalimentar, as quais serão harmonizadas com as 
disposições da proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Os controlos oficiais e as outras 
atividades oficiais devem basear-se em 
métodos de análise, teste e diagnóstico que 
respeitem as normas científicas mais 
avançadas e ofereçam resultados sólidos, 

(60) Os controlos oficiais e as outras 
atividades oficiais deverão basear-se em 
métodos de análise, teste e diagnóstico que 
respeitem as normas científicas mais 
avançadas e ofereçam resultados sólidos, 
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fiáveis e comparáveis à escala da União. 
Os métodos utilizados pelos laboratórios 
oficiais, assim como a qualidade e 
uniformidade dos dados resultantes das 
análises, testes e diagnósticos que levam a 
cabo, devem ser melhorados 
continuamente. Para esse efeito, a 
Comissão deve poder designar laboratórios 
de referência da União Europeia, e contar 
com o seu apoio especializado, em todos os 
domínios da cadeia alimentar em que as 
análises, os testes e os diagnósticos tenham 
de produzir resultados precisos e fiáveis. 
Os laboratórios de referência da União 
Europeia devem, em especial, assegurar 
que os laboratórios de referência e os 
laboratórios oficiais nacionais recebem 
informação atualizada sobre os métodos 
disponíveis, organizar ou participar 
ativamente em testes comparativos 
interlaboratoriais e facultar cursos de 
formação aos laboratórios de referência ou 
laboratórios oficiais nacionais.

fiáveis e comparáveis à escala da União. 
Os métodos utilizados pelos laboratórios 
oficiais, assim como a qualidade e 
uniformidade dos dados resultantes das 
análises, testes e diagnósticos que levam a 
cabo, deverão ser melhorados 
continuamente. Para esse efeito, a 
Comissão deverá poder designar 
laboratórios de referência da União 
Europeia, e contar com o seu apoio 
especializado, em todos os domínios da 
cadeia alimentar em que as análises, os 
testes e os diagnósticos tenham de produzir 
resultados precisos e fiáveis. Os 
laboratórios de referência da União 
Europeia deverão, em especial, assegurar 
que os laboratórios de referência e os 
laboratórios oficiais nacionais recebem 
informação atualizada sobre os métodos 
disponíveis, organizar ou participar 
ativamente em testes comparativos 
interlaboratoriais e facultar cursos de 
formação aos laboratórios de referência ou 
laboratórios oficiais nacionais. No âmbito 
destas atividades, as competências 
técnicas e científicas da Comissão 
Europeia e dos respetivos centros de 
investigação poderão ser colocados à 
disposição dos laboratórios oficiais da 
União europeia. A escolha dos 
laboratórios oficiais da União Europeia 
será feita através de um processo de 
seleção público.

Or. it

Justificação

A Comissão Europeia dispõe de centros de investigação, como por exemplo o JRC, que 
podem apoiar os laboratórios oficiais da União Europeia na definição de métodos de análise, 
teste ou diagnóstico para os controlos oficiais. 
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(60-A) O artigo 32.º, primeiro parágrafo, 
do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e o 
artigo 21.º, segundo parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003 
conferem, respetivamente, ao laboratório 
de referência da União Europeia para 
géneros alimentícios e alimentos para 
animais geneticamente modificados e ao 
laboratório de referência da União 
Europeia para os aditivos destinados à 
alimentação animal tarefas específicas no 
âmbito do procedimento de autorização 
relativo a géneros alimentícios e a 
alimentos para animais geneticamente 
modificados e a aditivos destinados à 
alimentação animal, no que diz respeito, 
em particular, à verificação, avaliação e 
validação do método de identificação ou 
análise proposto pelo requerente. A 
experiência tem demonstrado que o 
conhecimento e a competência em termos 
de verificação, avaliação e validação dos 
métodos no contexto dos procedimentos 
de autorização são fundamentais para 
assegurar um contributo de alto nível e de 
vanguarda no que respeita à eficiência 
dos controlos oficiais. Os laboratórios 
designados nos termos do artigo 32.º, 
primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 e do artigo 21.º, primeiro 
parágrafo, do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003 devem portanto agir como 
laboratórios oficiais da União Europeia 
para fins do presente regulamento. 

Or. it

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1829/2003, relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados, e o Regulamento (CE) n.º 1831/2003, relativo aos aditivos 
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destinados à alimentação animal, preveem laboratórios comunitários de referência afetos aos 
setores visados pelos regulamentos. Tais laboratórios não são revogados pela proposta de 
regulamento relativo aos controlos oficiais.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Das regras estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007;

a) Das regras estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 em áreas 
que não as indicadas no capítulo I do 
título II da parte II do referido 
regulamento.

Or. it

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1234/2007 (Regulamento «OCM única») estabelece disposições 
relativas aos controlos oficiais no setor agroalimentar, as quais serão harmonizadas com as 
disposições da proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

15. «Produtos fitofarmacêuticos», os 
produtos fitofarmacêuticos como referidos 
no artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009;

15. «Produtos fitofarmacêuticos», os 
produtos fitofarmacêuticos como referidos 
no artigo 2.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009. Para efeitos do presente 
regulamento, entende-se por «produtos 
fitofarmacêuticos» também as substâncias 
ativas referidas no artigo 2.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 e outras 
substâncias ou preparações referidas no 
artigo 2.º, n.º 3, do mesmo regulamento.

Or. it

Justificação

Quando na proposta de regulamento se faz referência aos «produtos fitofarmacêuticos», os 
mesmos incluem as substâncias ativas referidas no artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
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1107/2009 e outras substâncias ou preparações referidas no artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento 
(CE) n.º 1107/2009.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 32 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

32. «Veterinário oficial», um veterinário 
designado pelas autoridades competentes e 
que disponha de qualificações adequadas 
para realizar os controlos oficiais e outras 
atividades oficiais em conformidade com:

32. «Veterinário oficial», um veterinário 
designado pelas autoridades competentes e 
que disponha de qualificações adequadas 
para realizar controlos oficiais e outras 
atividades oficiais em conformidade com:

Or. it

Justificação

Trata-se de controlos oficiais em geral e não de controlos específicos. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 38

Texto da Comissão Alteração

38. «Organismo delegado», um terceiro no 
qual as autoridades competentes tenham 
delegado tarefas específicas de controlo 
oficial.

38. «Organismo delegado», um terceiro no 
qual as autoridades competentes tenham 
delegado tarefas específicas de controlo 
oficial e outras atividades oficiais.

Or. it

Justificação

Além de efetuar controlos oficiais, o organismo delegado realiza também «outras atividades 
oficiais», conforme definidas no artigo 2.º, n.º 2, da proposta de regulamento.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 39

Texto da Comissão Alteração

39. «Autoridade de controlo dos produtos 
biológicos», uma organização 
administrativa pública de um 
Estado-Membro à qual as autoridades 
competentes tenham atribuído, total ou 
parcialmente, as suas competências 
relacionadas com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007, incluindo, 
se adequado, a autoridade correspondente 
de um país terceiro ou que opere num país 
terceiro;

39. «Autoridade de controlo da produção 
biológica», uma organização 
administrativa pública de um 
Estado-Membro à qual as autoridades 
competentes tenham atribuído, total ou 
parcialmente, as suas competências em 
matéria de inspeção e certificação no 
setor da produção biológica relacionadas 
com o disposto no Regulamento (CE) n.º 
834/2007, incluindo, se adequado, a 
autoridade correspondente de um país 
terceiro ou que opere num país terceiro;

Or. it

Justificação

Os controlos oficiais devem permitir verificar se os processos de produção biológica 
respeitaram as normas constantes do Regulamento (CE) n.º 834/2007.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes 
responsáveis pela verificação do 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea j), podem confiar tarefas 
de controlo oficial específicas a uma ou 
mais autoridades de controlo de produtos 
biológicos. Nesse caso, devem atribuir um 
número de código a cada uma dessas 
autoridades.

3. As autoridades competentes 
responsáveis pela verificação do 
cumprimento das regras referidas no artigo 
1.º, n.º 2, alínea j), podem confiar tarefas 
de controlo oficial específicas a uma ou 
mais autoridades de controlo da produção 
biológica. Nesse caso, devem atribuir um 
número de código a cada uma dessas 
autoridades.

Or. it
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Justificação

Os controlos oficiais devem permitir verificar se os processos de produção biológica 
respeitaram as normas constantes do Regulamento (CE) n.º 834/2007.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

As observações apresentadas pelo operador serão uma resposta às observações publicadas
pela autoridade competente.
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Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 139.º, a fim de estabelecer uma 
frequência mínima uniforme para a 
realização dos controlos referidos nos n.os

1 e 2. Sempre que os riscos assim o 
determinem, essa frequência mínima 
poderá ser estabelecida de modo 
diferenciado para cada produto, processo 
ou atividade sujeita a controlos oficiais 
nos termos do presente regulamento. 

Or. it

Justificação

É fundamental estabelecer ao nível da UE uma frequência mínima dos controlos para cada
produto, processo ou atividade sujeitos a controlos. É necessário assumir a frequência 
mínima como um princípio geral. Tal contribuirá para aumentar a confiança dos 
consumidores europeus.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Para uma melhor eficácia dos controlos, os Estados-Membros exigem a comunicação da 
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chegada de animais ou mercadorias provenientes de outros Estados-Membros.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Os controlos abarcam também as culturas.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

São também evidenciadas as informações relativas à saúde pública.
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Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Os resultados são publicados no final do processo de controlo.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) As autoridades competentes referidas 
no primeiro parágrafo devem 
assegurar-se de que as informações 
publicadas sobre a classificação dos 
operadores são constantemente 
atualizadas e, em particular, que tais 
informações refletem os últimos 
resultados dos controlos oficiais 
disponíveis.

Or. it

Justificação

É importante que as informações publicadas sobre a classificação dos operadores sejam 
atualizadas com os resultados dos controlos mais recentes.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

1. Na medida em que tal seja necessário 
para a realização dos controlos oficiais ou 

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

outras atividades oficiais, e quando 
solicitado pelas autoridades competentes, 
os operadores devem facultar ao pessoal 
das autoridades competentes e ao pessoal 
dos organismos delegados, em caso de 
delegação do controlo do risco, em 
conformidade com o disposto no artigo 
25.º, o acesso:

Or. it

Justificação

Tal como previsto no artigo 25.º da proposta de regulamento, os controlos oficiais podem ser 
delegados, o que significa que o acesso às informações dos operadores deve ser alargado ao 
pessoal dos organismos delegados.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Aos seus documentos e a quaisquer 
outras informações relevantes para fins de 
execução dos referidos controlos ou 
atividades.

Or. it

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Durante os controlos oficiais e outras 
atividades oficiais, os operadores devem 
apoiar o pessoal das autoridades 
competentes e os organismos delegados 
nos termos do artigo 25.º no desempenho 
das suas tarefas.
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Or. it

Justificação

Tal como previsto no artigo 25.º da proposta de regulamento, os controlos oficiais podem ser 
delegados, o que significa que a assistência fornecida pelos operadores ao pessoal das 
autoridades competentes deve ser alargada ao pessoal dos organismos delegados.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Que definam as modalidades de acesso 
das autoridades competentes e dos 
organismos delegados, nos termos do 
artigo 25.º, aos sistemas computorizados 
de gestão da informação referidos no n.º 1, 
alínea b);

Or. it

Justificação

Tal como previsto no artigo 25.º da proposta de regulamento, os controlos oficiais podem ser 
delegados, o que significa que as modalidades de acesso aos sistemas informáticos devem ser 
alargadas ao pessoal dos organismos delegados.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os controlos oficiais da produção de 
carne devem incluir:

1. Além das regras gerais em matéria de 
controlos estabelecidas no artigo 8.º, os
controlos oficiais da produção de carne 
devem incluir:

Or. it

Justificação

Importa esclarecer que, além das regras setoriais, são também aplicáveis as regras gerais 
estabelecidas no artigo 8.º da proposta de regulamento.
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Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Justificação

Para reforçar a segurança dos controlos no setor da carne, considera-se que a presença do 
veterinário deve ser sempre assegurada, sobretudo quando se trata de caça e de animais 
criados ao ar livre, situações em que existe um maior risco de contágio devido ao contacto 
com animais selvagens.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

b) A necessidade de permitir que 
continuem a ser utilizados métodos 
tradicionais em qualquer das fases da 
produção, transformação ou distribuição 
dos alimentos; 

b) A necessidade de permitir que 
continuem a ser utilizados métodos 
tradicionais em qualquer das fases da 
produção, cura, transformação ou 
distribuição dos alimentos; 

Or. it

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os controlos oficiais destinados a 
verificar o cumprimento das regras que 

1. Além das regras gerais em matéria de 
controlos oficiais estabelecidas no artigo 
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estabelecem requisitos para o bem-estar 
dos animais durante o seu transporte 
devem incluir:

8.º, os controlos oficiais destinados a 
verificar o cumprimento das regras que 
estabelecem requisitos para o bem-estar 
dos animais durante o seu transporte 
devem incluir:

Or. it

Justificação

Importa esclarecer que, além das regras setoriais, são também aplicáveis as regras gerais 
estabelecidas no artigo 8.º da proposta de regulamento.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

As regras dispostas no artigo 34.º (Segundo parecer de peritos) e no artigo 36.º (Designação 
dos laboratórios oficiais) não dizem respeito às responsabilidades das autoridades 
competentes.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

vegetal ou de géneros ou espécies 
específicos; 

Or. it

Justificação

Os atos delegados estabelecerão requisitos específicos uniformes a fim de garantir um nível 
mínimo de controlo para todas as categorias de material de reprodução vegetal.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

iv-A) dispõe dos poderes suficientes para 
o exercício das tarefas de controlo oficial 
que nele sejam delegadas;

Or. it

Justificação

O organismo delegado age em nome e por conta da autoridade competente. No exercício do 
seu mandato, o organismo delegado exerce os poderes que lhe foram conferidos pela 
autoridade delegante.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Em derrogação do n.º 2, no contexto do 
rastreio, do rastreio seletivo e de outras 
atividades oficiais, na ausência das regras 
da União referidas no n.º 1 pode ser 
utilizado qualquer dos métodos referidos 
no n.º 2. A mesma regra se aplica às 
restantes atividades oficiais.

Or. it

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. As amostras devem ser colhidas, 
manuseadas e rotuladas de forma a garantir 
a sua validade jurídica, científica e técnica. 
A dimensão da amostra colhida deve 
permitir, se necessário, a emissão de um 
segundo parecer de peritos, caso o 
operador assim o exija nos termos do 
artigo 34.º.

Or. it

Justificação

O segundo parecer de peritos deve ser emitido sobre a mesma amostra, por este motivo a 
dimensão da amostra deve permitir o teste ou diagnóstico da mesma.
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) que seja colhido um número suficiente 
de outras amostras para a obtenção de um 
segundo parecer de peritos, ou

i) que seja colhido um número suficiente 
de amostras para a obtenção de um 
segundo parecer de peritos, ou

Or. it

Justificação

Coerente com a alteração proposta ao artigo 33.º, n.º 6.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 46 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Mercadorias enviadas como amostras 
comerciais ou artigos de exposição, que 
não se destinem a ser colocadas no 
mercado;

Suprimido

Or. it

Justificação

Mesmo que se trate de mercadorias ou animais não destinados a consumo humano, estes 
podem gerar vírus e bactérias. Tendo em conta que o objetivo da proposta de regulamento 
consiste em prevenir o mais possível a disseminação de doenças ou vírus passíveis de 
apresentarem riscos para a saúde humana e animal, os controlos devem abarcar também esta 
tipologia de mercadorias e animais.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 46 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Animais e mercadorias destinados a 
fins científicos; 

Suprimido
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Or. it

Justificação

Mesmo que se trate de mercadorias ou animais não destinados a consumo humano, estes 
podem gerar vírus e bactérias. Tendo em conta que o objetivo da proposta de regulamento 
consiste em prevenir o mais possível a disseminação de doenças ou vírus passíveis de 
apresentarem riscos para a saúde humana e animal, os controlos devem abarcar também esta 
tipologia de mercadorias e animais.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

Se esses controlos forem efetuados em 
animais, devem ser levados a cabo por um 
veterinário oficial, o qual poderá ser 
assistido por pessoal auxiliar com 
formação adequada, continuando 
contudo a ser responsável pelos controlos 
efetuados. 

Or. it

Justificação

No exercício da sua atividade, o veterinário poderá contar com a assistência de pessoal 
auxiliar mas, em última instância, continuará a ser sua a responsabilidade pelos controlos 
efetuados.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) animais de companhia que reúnam 
as condições estabelecidas no artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 576/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 50-A. 
__________
50-A Regulamento (UE) n.º 576/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de junho de 2013, relativo à circulação 
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sem caráter comercial de animais de 
companhia e que revoga o Regulamento 
(CE) n.º 998/2003.

Or. it

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

As decisões relativas a remessas de 
animais devem ser adotadas por um 
veterinário oficial, o qual poderá ser 
assistido por pessoal auxiliar com 
formação adequada, continuando 
contudo a ser responsável pelos controlos 
efetuados. 

Or. it

Justificação

No exercício da sua atividade, o veterinário poderá contar com a assistência de pessoal 
auxiliar mas, em última instância, continuará a ser sua a responsabilidade pelos controlos 
efetuados.

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A fim de garantir a realização efetiva de 
controlos oficiais, essas autoridades devem 
cobrar taxas para cobrir os custos em que 
incorram no que diz respeito:

Or. it



PR\1010118PT.doc 25/40 PE522.944v02-00

PT

Justificação

As taxas pagas pelos operadores devem contribuir para cobrir os custos de financiamento 
dos controlos oficiais.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os controlos oficiais referidos na alínea 
a) do presente número não incluem os 
controlos no setor da produção primária, 
conforme definida no artigo 3.º, ponto 17, 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
incluindo a transformação in loco dos 
produtos agrícolas.

Or. it

Justificação

O setor primário está incluído num sistema especial de controlos no âmbito da 
condicionalidade dos pagamentos diretos previstos pela PAC e das recentes normas de 
financiamento, gestão e controlo inseridas na reforma da política agrícola comum. Por 
razões de coerência, o setor primário deve ser excluído do pagamento das taxas obrigatórias.

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Justificação

Os custos da formação do pessoal afeto aos controlos devem ser suportados pela autoridade 
competente.
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Justificação

Na União Europeia, as empresas que operam no setor agroalimentar representam 90 % da 
totalidade do tecido empresarial. De acordo com a proposta apresentada, a isenção 
implicará uma forte redução dos recursos necessários para a manutenção dos controlos 
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oficiais. A isenção deve ser limitada aos operadores de menor dimensão cuja capacidade de 
produção não lhes permita suportar os custos dos controlos. O valor-limite proposto é, até à 
data, meramente indicativo, na pendência de um processo de verificação e da apresentação 
de uma proposta que permita salvaguardar os interesses dos pequenos operadores.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Se pertinente, devem colaborar com
os centros de investigação da União 
Europeia e com os serviços da Comissão 
para o desenvolvimento de padrões 
elevados de métodos de análise, teste e 
diagnóstico.

Or. it

Justificação

A Comissão Europeia dispõe de centros de investigação, como por exemplo o JRC, que 
podem apoiar os laboratórios oficiais da União Europeia na definição de métodos de análise, 
teste ou diagnóstico para os controlos oficiais. 

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em derrogação dos n.os 1 e 2 do 
presente artigo, os laboratórios de 
referência mencionados no artigo 32.º, 
primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 e no artigo 21.º, primeiro 
parágrafo, do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003, são laboratórios de referência 
da União Europeia com as 
responsabilidades e tarefas indicadas no 
artigo 92.º do presente regulamento, 
respetivamente no que diz respeito a: 
a) OGM e géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente 
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modificados;
b) aditivos destinados à alimentação 
animal.

Or. it

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1829/2003, relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados, e o Regulamento (CE) n.º 1831/2003, relativo aos aditivos 
destinados à alimentação animal, preveem a criação de laboratórios comunitários de 
referência afetos aos setores visados pelos regulamentos. Tais laboratórios não são 
revogados pela proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 92 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os n.os 1 e 2 do presente artigo são 
aplicáveis salvaguardando o artigo 32.º, 
primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003 e as normas adotadas com 
base no artigo 32.º, quarto e quinto 
parágrafos, do referido regulamento, bem 
como o artigo 21.º, primeiro parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003 e as 
normas adotadas com base no artigo 21.º, 
terceiro e quarto parágrafos, do referido 
regulamento.

Or. it

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 1829/2003, relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais 
geneticamente modificados, e o Regulamento (CE) n.º 1831/2003, relativo aos aditivos 
destinados à alimentação animal, preveem a criação de laboratórios comunitários de 
referência afetos aos setores visados pelos regulamentos. Tais laboratórios não são 
revogados pela proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais.
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 96 – 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;

c) Contribuir para o desenvolvimento e 
coordenação de métodos de avaliação do 
nível de bem-estar dos animais e de 
métodos destinados a melhorar o bem-estar 
dos animais;

Or. it

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 96-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 96-A
Designação dos centros de referência da 
União Europeia para a autenticidade e 
integridade da cadeia agroalimentar 
1. Por meio de atos de execução, a 
Comissão pode designar centros de 
referência da União para apoiarem as 
atividades da Comissão e dos 
Estados-Membros na prevenção, 
identificação e repressão de violações 
intencionais das normas previstas no 
artigo 1.º, n.º 2.

2. As designações indicadas no primeiro 
parágrafo, alínea a), devem ser efetuadas 
de acordo com um processo de seleção 
público e ser reexaminadas regularmente.
3. Os centros de referência da União 
Europeia para a autenticidade e 
integridade do setor agroalimentar:
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a) Devem possuir um elevado nível de 
competência científica e técnica nos 
domínios disciplinados pelo artigo 1.º, n.º 
2, e em ciências forenses aplicadas a esses 
domínios, devendo assim ser capazes de 
desenvolver ou coordenar investigações 
aos níveis mais avançados em matéria de 
autenticidade e integridade das 
mercadorias e de desenvolver, aplicar e 
validar os métodos a utilizar para a 
identificação de violações intencionais 
das normas previstas no artigo 1.º, n.º 2;
b) Devem 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) Devem 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 nesses 
domínios são tomados em conta no seu 
trabalho.

Or. it

Justificação

O combate à fraude no setor agroalimentar obriga à designação de centros de referência da 
União Europeia para a autenticidade e integridade da cadeia agroalimentar.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 96-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 96-B 
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Responsabilidades e tarefas dos centros de 
referência da União Europeia para a 
autenticidade e integridade da cadeia 
agroalimentar
1. Os centros de referência da União 
Europeia designados em conformidade 
com o artigo 96.º-A, n.º 1, são 
responsáveis pelas seguintes tarefas, em 
conformidade com programas de trabalho 
anuais ou plurianuais aprovados pela 
Comissão:
a) Fornecer conhecimentos especializados 
em matéria de autenticidade e integridade 
das mercadorias e dos métodos de 
identificação de violações intencionais 
das regras previstas no artigo 1.º, n.º 2, 
relativamente às ciências forenses 
aplicadas aos setores disciplinados por 
tais regras;
b) Fornecer análises específicas 
destinadas a identificar os segmentos do 
setor agroalimentar potencialmente 
sujeitos a violações intencionais e 
motivadas por razões económicas das 
regras previstas no artigo 1.º, n.º 2, bem 
como a prestar assistência na elaboração 
de técnicas específicas de controlos 
oficiais e protocolos de atuação;
c) Sempre que necessário, realizar as 
tarefas previstas no artigo 92.º, n.º 2, 
alíneas de a) a g);
d) Sempre que necessário, estabelecer e 
conservar conjuntos ou bases de dados de 
materiais de referência autenticados, 
destinados à verificação da autenticidade 
ou da integridade das mercadorias;
e) Divulgar os resultados da investigação 
e as inovações técnicas nos domínios 
abrangidos pelo âmbito da sua missão. 

Or. it

Justificação

À semelhança do que acontece com os restantes centros de referência da União Europeia, 
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são também definidas as responsabilidades e tarefas dos centros de referência da União 
Europeia para a autenticidade e integridade da cadeia agroalimentar.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 98 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6.º-A. O presente artigo é aplicável 
salvaguardando o artigo 32.º, segundo 
parágrafo, do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 e as normas adotadas com base 
no artigo 32.º, quarto e quinto parágrafos, 
do referido regulamento, bem como o 
anexo II do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003 e as normas adotadas com base 
no artigo 21.º, terceiro e quarto 
parágrafos, do referido regulamento.

Or. it

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 99 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo é aplicável 
salvaguardando o artigo 32.º, segundo 
parágrafo, do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 e as normas adotadas com base 
no artigo 32.º, quarto e quinto parágrafos, 
do referido regulamento, bem como o 
anexo II do Regulamento (CE) n.º 
1831/2003 e as normas adotadas com base 
no artigo 21.º, terceiro e quarto 
parágrafos, do referido regulamento.

Or. it
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Alteração 51

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 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.

Or. it

Justificação

Trata-se de uma correção técnica motivada pelo facto de o artigo 26.º da proposta de 
regulamento não possuir n.º 2. 

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 142 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 
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pertinentes, um laboratório de referência 
da União Europeia em conformidade com 
o artigo 91.º, n.º 2, do presente 
regulamento.

Or. it

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 148
Regulamento (CE) n.º 1829/2003
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

O Regulamento (CE) n.º 1829/2003 é 
alterado do seguinte modo:

Suprimido

a) O artigo 32.º é alterado do seguinte 
modo:
i) são suprimidos o primeiro e o segundo 
parágrafos,
ii) o terceiro parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:
«Os requerentes das autorizações 
relativas a géneros alimentícios e a 
alimentos para animais geneticamente 
modificados devem contribuir para 
suportar os custos decorrentes das 
atividades do laboratório de referência da 
União Europeia e dos laboratórios 
nacionais de referência designados em 
conformidade com o artigo 91.º, n.º 1, e o 
artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do presente regulamento] 
para este domínio.»,
iii) no quinto parágrafo é suprimida a 
expressão «e no anexo»,
iv) no sexto parágrafo é suprimida a 
expressão «e que adaptem o anexo»;
b) É suprimido o anexo.
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Or. it

Justificação

O laboratório para géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente 
modificados previsto no artigo 32.º, primeiro parágrafo, do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 
permanece válido.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 149
Regulamento (CE) n.º 1831/2003

Texto da Comissão Alteração

O Regulamento (CE) n.º 1831/2003 é 
alterado do seguinte modo:

Suprimido

a) No artigo 7.º, n.º 3, a alínea f) passa a 
ter a seguinte redação:
«Uma declaração por escrito, indicando 
que o requerente enviou diretamente ao 
laboratório de referência da União 
Europeia referido no artigo 21.º três 
amostras do aditivo;»
b) O artigo 21.º é alterado do seguinte 
modo:
i) são suprimidos o primeiro, terceiro e 
quarto parágrafos,
ii) o segundo parágrafo passa a ter a 
seguinte redação:
«Os requerentes das autorizações 
relativas a aditivos devem contribuir para 
suportar os custos decorrentes das 
atividades do laboratório de referência da 
União Europeia e dos laboratórios 
nacionais de referência designados em 
conformidade com o artigo 91.º, n.º 1, e o 
artigo 98.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 
XXX/XXXX [Serviço das Publicações: 
inserir número do presente regulamento] 
para este domínio.»;
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c) É suprimido o anexo II.

Or. it

Justificação

O laboratório comunitário de referência previsto no artigo 21.º, primeiro parágrafo, do 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003 relativo aos aditivos destinados à alimentação animal 
permanece válido. 

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 161 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)
Regulamento (UE) n.º […]/2013
Artigo 29 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Os centros de referência da União 
Europeia para a autenticidade e 
integridade do setor agroalimentar.

Or. it

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 161 – n.º 1 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º […]/2013
Artigo 29-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.».

2. As subvenções referidas no n.º 1 podem 
ser concedidas 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. it
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 162 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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].

b) O artigo 26.º, n.º 1, alínea b), subalínea 
iv) e 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. it

Justificação

O artigo 26.º, n.º 1, alínea b), subalínea iv), é abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Alteração 58

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 
150.º, alínea b) e alínea c), subalínea i), 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]».

Or. it

Justificação

A alínea c), subalínea i), recai no âmbito de aplicação da proposta de regulamento.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A segurança alimentar está, desde sempre, no centro das preocupações da União Europeia. 
Garantir um nível elevado de saúde humana, animal e vegetal em toda a cadeia alimentar é 
um dos objetivos do Tratado da União Europeia que, ao longo dos anos, já produziu um 
corpus legislativo de cerca de 70 atos normativos que permitiram à indústria agroalimentar 
europeia obter níveis de segurança e de qualidade reconhecidos ao nível internacional. 

Na UE, a indústria agroalimentar é o segundo pilar em ordem de importância, produzindo esta 
cadeia alimentar um total de cerca de 750 mil milhões de euros por ano e empregando mais de 
48 milhões de pessoas: desde a produção primária ao comércio a retalho e à restauração. 

No que diz respeito à cadeia alimentar, os controlos oficiais constituem um elemento 
essencial para garantir um nível elevado de proteção da saúde, assegurando ainda a aplicação 
correta da complexa legislação ao longo de toda a cadeia agroalimentar e promovendo a 
confiança junto dos consumidores. Relativamente aos alimentos para animais e aos géneros 
alimentícios, bem como à saúde e ao bem-estar dos animais, os controlos são atualmente
disciplinados pelo Regulamento (CE) n.º 882/2004, enquanto os controlos efetuados noutros 
setores como, por exemplo, a verificação dos resíduos de medicamentos veterinários em 
animais vivos ou os controlos em matéria fitossanitária são disciplinados por regulamentação 
específica. 

Por forma a criar um quadro harmonizado e geral, a proposta de regulamento agrupa num 
único texto normativo os controlos relativos a todos os setores da cadeia agroalimentar 
(atualmente dispersos por cerca de 16 atos legislativos, entre regulamentos e diretivas), 
propondo um reexame aprofundado das disposições vigentes com vista a eliminar 
sobreposições normativas ou permitindo uma abordagem proporcional e flexível que permita 
uma reação mais rápida a situações de emergência, como, por exemplo, a criação de 
procedimentos acelerados de acreditação de laboratórios oficiais.

Até à data, o quadro jurídico elaborado pela UE tem demonstrado, em termos gerais, ser 
eficaz na prevenção dos riscos e resolução dos problemas. Os produtos da UE são os mais 
seguros do mundo, graças aos controlos a que são sujeitos. Contudo, o mercado global 
moderno e, em particular, a cada vez mais longa e complexa cadeia agroalimentar expõem a 
União Europeia a novos riscos, exigindo uma melhoria constante dos controlos levados a cabo 
ao longo da cadeia agroalimentar. Entre as carências encontradas na legislação atual e que 
exigem melhorias, encontram-se em particular:

- a necessidade de simplificar o quadro jurídico geral, cujas fragmentações e sobreposições 
resultam em divergências de interpretação e de aplicação ao nível nacional;

- a necessidade de utilizar de forma mais coerente o princípio dos «controlos proporcionais 
aos riscos»;

- a necessidade de resolver as atuais incertezas sobre a sustentabilidade a longo prazo dos 
controlos oficiais, garantindo um financiamento adequado e coerente dos mesmos;
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- a necessidade de garantir uma abordagem coerente entre todos os setores. Além disso, 
convém que o método de cálculo das taxas aplicadas seja tornado público e transparente; 

- a necessidade de utilizar de forma mais sistemática e coerente os instrumentos de 
cooperação administrativa e os sistemas informáticos de gestão da informação.

À luz das carências atrás enunciadas, o relator acolhe favoravelmente a proposta da Comissão 
Europeia de criar um quadro único e harmonizado das atividades de controlo oficial, 
promovendo assim os objetivos previstos na comunicação «Regulamentação inteligente na 
União Europeia». O relator considera que a proposta de regulamento cumpre o objetivo de 
conferir coerência a todo o sistema das atividades de controlo, procurando, sempre que 
possível, não deixar margem para interpretações díspares no momento em que o regulamento 
entrar em vigor nos Estados-Membros.

O relator acolhe favoravelmente a abordagem integrada que se encontra na proposta de 
regulamento e concorda com a abordagem dos controlos baseados no risco.
Além disso, considera que, nos controlos fronteiriços e no setor da carne, não se pode nem 
deve reduzir o nível de vigilância, motivo pelo qual os controlos devem ser confiados a 
pessoal altamente qualificado capaz de detetar eventuais riscos e perigos para a saúde 
humana. 

Frequência mínima dos controlos
A harmonização da frequência dos controlos constituirá uma garantia de segurança para o 
consumidor, razão pela qual o relator propõe a fixação de uma frequência mínima baseada no 
risco e diferenciada para cada produto, processo ou atividade, de modo a evitar a existência de 
grandes diferenças entre países como as encontradas no setor dos laticínios, o qual, consoante 
os países, é sujeito a controlos decenais ou anuais. Esta situação não só tem repercussões no 
preço final, mas pode também ter consequências na segurança do produto colocado no 
mercado. É portanto necessário criar um clima de confiança para os consumidores, assente 
num sistema homogéneo de controlos com frequência semelhante em todos os países da UE.

Fraude alimentar
O complexo corpus legislativo não conseguiu, contudo, proteger os consumidores europeus 
de possíveis fraudes alimentares, como o demonstra o recente escândalo da carne de cavalo. 
Com vista a limitar o mais possível a ocorrência de novos casos, o relator propõe a criação de 
centros europeus de referência que tenham como função específica o desenvolvimento e 
validação de métodos a utilizar em caso de violação intencional das normas previstas no 
artigo 1.º, n.º 2, da proposta de regulamento.

Isenção de microempresas e taxas
Apesar de acolher favoravelmente e defender o princípio que isenta as microempresas do 
pagamento das taxas obrigatórias, o relator considera que os critérios enunciados são 
demasiado amplos e poderão excluir do pagamento uma média de 80 % a 90 % das empresas 
que operam no setor agroalimentar. Esta disposição poderá resultar numa redução dos 
controlos e/ou num aumento das taxas cobradas às empresas com faturação superior a 
2 milhões de euros. Por este motivo, o relator propõe uma redução do limite para 200 mil 
euros, sendo que, de momento, este valor é meramente indicativo e carece de maior análise, 
que o relator se encarregará de efetuar com vista a definir um limite de exclusão que permita 
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salvaguardar as microempresas cuja capacidade de produção não lhes permita realmente 
suportar os custos dos controlos.

O cálculo das taxas não inclui, segundo parecer do relator, os custos de formação do pessoal 
afeto aos controlos, na medida em que estes devem ser inteiramente a cargo da autoridade 
competente, como garantia da qualidade do serviço prestado. Além disso, as taxas cobradas 
pela autoridade competente devem cobrir completamente os custos dos controlos.

Tendo em conta que, antes da elaboração do relatório, não foi possível efetuar uma troca de 
opiniões, de momento, o relator concentrou-se apenas nos aspetos principais, reservando-se o 
direito de posteriormente intervir e introduzir aditamentos ao texto proposto.


