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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 decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga a Decisão 
79/542/CEE do Conselho, que estabelece uma lista de países terceiros ou de partes de 
países terceiros e as condições de sanidade animal e saúde pública e de certificação 
veterinária aplicáveis à importação, para a Comunidade, de determinados animais vivos 
e da respectiva carne fresca
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0516),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, o artigo 37.º e a alínea b) do n.º 4 do artigo 152.º 
do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0211/2009),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º, o n.º 2 do artigo 43.º e o n.º 4 do artigo 168.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– 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 (A7-0000/2010),

1. Aprova a sua posição em primeira leitura, assumindo 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 outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A Directiva 72/462/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1972, relativa aos problemas 
sanitários e de polícia sanitária na importação de animais das espécies bovina, suína, ovina e 
caprina e de carnes frescas ou de produtos à base de carne provenientes de países terceiros, 
prevê, no n.º 1 do seu artigo 3.º, que o Conselho, sob proposta da Comissão, aprove uma lista 
dos países terceiros ou partes destes, em proveniência dos quais os Estados-Membros devem 
autorizar a importação de animais das espécies bovina e suína e de carne fresca.

Nos termos do referido n.º 1 do artigo 3.º, o Conselho elaborou essa lista na sua Decisão 
79/542/CEE. Ao longo dos anos, a lista pode ser, e foi, frequentemente modificada através do 
procedimento de comitologia.

A Directiva 72/462/CEE foi revogada em 2004 pela Directiva 2004/68/CE, que assegura a 
continuação da validade da Decisão 79/542/CEE, no seu artigo 20.º, que refere o seguinte:

"As disposições de execução estabelecidas pelas decisões adoptadas para a importação de 
animais vivos, carne e produtos à base de carne por força da Directiva 72/462/CEE, 
enumerados no anexo V da presente directiva, permanecem em vigor até à sua substituição 
por medidas adoptadas no âmbito do novo quadro regulamentar".

Além disso, a Directiva 2004/41/CE refere, na alínea c) do n.º 3 do artigo 4.º, as normas de 
execução adoptadas com base na Directiva 72/462/CEE como sendo os actos que continuam a 
aplicar-se, mutatis mutandis, enquanto se aguarda a adopção das disposições necessárias com 
base nos regulamentos (CE) n.º 852/2004, n.º 853/2004 e n.º 854/2004.

A Comissão propõe, em simultâneo, duas medidas:

1. Revogar, através do procedimento de co-decisão, a Decisão 79/542/CEE do Conselho.
2. Substituir a Decisão 79/542/CEE do Conselho, através do procedimento de comitologia 

(procedimento de regulamentação com controlo), por um regulamento da Comissão que 
codifique todas as modificações relevantes efectuadas ao longo dos anos através da 
comitologia e que deverá ser modificada com frequência e com uma antecedência muito 
curta, a fim de ter em conta as novas situações.

Poder-se-ia argumentar que a decisão caducará automaticamente quando for substituída por 
um regulamento da Comissão (ver artigo 20.º da Directiva 2004/68/CE supracitada), mas, por 
razões de clareza e transparência, não só para os Estados-Membros em caso de modificações 
na execução da legislação, mas também para os países terceiros que importam os produtos em 
causa para a UE, a Comissão optou por uma abordagem rigorosa, propondo uma revogação 
através da co-decisão.

O relator concorda com esta abordagem e propõe que seja aprovada sem alterações.


