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PR_COD_1app

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.° 998/2003 relativo às condições de polícia sanitária aplicáveis à 
circulação sem carácter comercial de animais de companhia
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0268),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 255.º, o artigo 37.º e a alínea b) do n.º4 do artigo 152.º  
do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0035/2009),

– 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 (A7-0000/2009),

1. Aprova 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.
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Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 2
Regulamento (CE) n.º 998/2003
Artigo 5 - n.º 1 - alínea b) - subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) sempre que necessário, a tomada de 
medidas preventivas relativamente a outras 
doenças realizada no animal em questão.

ii) sempre que necessário, a tomada de 
medidas sanitárias preventivas 
relativamente a outras doenças realizada no 
animal em questão.

Or. ga

Justificação

O presente aditamento visa especificar que as medidas preventivas devem estar directamente 
relacionadas com a saúde.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 3
Regulamento (CE) n.º 998/2003
Artigo 5 - n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Ao n.º 1 do artigo 5.º é aditado o seguinte 
parágrafo:

Ao n.º 1 do artigo 5.º é aditado o seguinte 
parágrafo:

As medidas preventivas referidas na 
subalínea ii) da alínea b) podem ser 
estabelecidas pela Comissão. Tais medidas, 
que se destinam a alterar elementos 
não-essenciais do presente regulamento, 
completando-o, serão adoptadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 4 do artigo 24.º

As medidas sanitárias preventivas 
referidas na subalínea ii) da alínea b) 
podem ser estabelecidas pela Comissão. 
Tais medidas, que se destinam a alterar 
elementos não-essenciais do presente 
regulamento, completando-o, serão 
adoptadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 4 do artigo 24.º

Or. ga

Justificação

Vide justificação da alteração1.
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Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 5
Regulamento (CE) n.º 998/2003
Artigo 8 - n.º 1 - alínea b) - subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) até 31 de Dezembro de 2011, num dos 
Estados-Membros referidos na parte A do 
anexo II, quer imediatamente, quer após 
trânsito num dos territórios referidos na 
parte B do anexo II, ser colocados em 
quarentena.

ii) até 31 de Dezembro de 2011, num dos 
Estados-Membros referidos na parte A do 
anexo II, quer imediatamente, quer após 
trânsito num dos territórios referidos na 
parte B do anexo II, ser colocados em 
quarentena, salvo no caso de terem 
passado a preencher os requisitos 
referidos no artigo 6.º após a sua entrada 
na Comunidade.

Or. ga

Justificação

O presente aditamento constitui a rectificação lógica e técnica de uma omissão no texto 
proposto.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O Regulamento (CE) n.º 998/2003 estabelece normas harmonizadas para a circulação sem 
carácter comercial de animais de companhia no interior da Comunidade, bem como para a 
entrada na mesma.

Essas normas prevêem um "regime geral", nos termos do qual os animais de companhia 
(gatos, cães e furões) em viagem de um Estado-Membro para outro devem estar identificados 
e acompanhados de um certificado comprovativo de vacinação anti-rábica.

Por outro lado, prevêem um regime transitório, que permite a alguns Estados-Membros a 
imposição de condições mais estritas, dependendo da doença.

Proposta da Comissão

Inicialmente, o regime transitório devia expirar, no que diz respeito à raiva, em Outubro de 
2008, mas foi prorrogado até Junho de 2010 pelo Regulamento n.º 454/2008, propondo agora 
a Comissão que seja prorrogado até 31 de Dezembro de 2011, tanto para a circulação de 
animais de companhia entre os Estados-Membros como a partir de países terceiros. Também 
no que diz respeito à equinococose e às carraças, propõe-se que o regime transitório seja 
prorrogado até 31 de Dezembro de 2011.

O termo da prorrogação proposta coincide melhor com o período em que a Comissão 
Europeia espera suspender o financiamento pela UE de programas de vacinação destinados a 
erradicar a raiva selvática em alguns Estados-Membros, a qual constitui a principal 
preocupação relacionada com a raiva na UE.

Dependendo da situação, a Comissão tem a possibilidade de introduzir medidas relativas a 
outras doenças (p.ex. equinococose e carraças, mas também outras), no âmbito do processo de 
comitologia, se tal for necessário.

Por outro lado, são propostas algumas adaptações técnicas, designadamente quanto aos 
seguintes aspectos: 

- identificação do animal de companhia (artigo 1.º, ponto 1 e anexo I A da proposta da 
Comissão);

- requisitos técnicos para a vacinação anti-rábica (artigo 1.º, ponto 2 e anexo I B da 
proposta da Comissão);

- processo de comitologia aplicável à subalínea ii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º, 
bem como ao anexo I A (artigo 1.º, ponto 8 da proposta da Comissão).
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Conclusão

A relatora recomenda a adopção de presente proposta da Comissão e não tenciona apresentar 
quaisquer alterações, para além das três modificações técnicas resultantes de erros 
tipográficos na proposta da Comissão.

A Comissão optou por uma atitude cuidadosa de precaução, conferindo prioridade à 
prevenção e a outras considerações sanitárias, relacionadas com o mercado interno e com a 
livre circulação de animais de companhia.

A Comissão comparou e estudou as várias opções de medidas, tendo em conta diversos 
pareceres da AESA. 

A data proposta para o termo do regime transitório permitirá a reconversão da infra-estrutura e 
a reciclagem progressiva do pessoal, a fim de que se adapte à nova situação.  


