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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

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a 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
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0525),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º, o n.º 2 do artigo 43.º e a alínea b) do n.º 4 do 
artigo 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0227/2011),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 7 de dezembro de
20111,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de ... 2,

– 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-
0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substitui-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.

                                               
1 Ainda não publicada em Jornal Oficial.
2 ...
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Alteração 1

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 que permita aos detentores 
suscetíveis de retirar benefícios 
económicos rápidos optarem pela 
introdução da IDE. 

Or. fr

Alteração 2

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. Por conseguinte, 
para as informações que excedam os 
requisitos previstos por força dos artigos 
13.° e 15.° do Regulamento (CE) n.° 
1760/2000 relativo à rotulagem da carne 
de bovino e dos produtos à base de carne 
de bovino, aplicar-se-á a legislação 
horizontal em vigor, designadamente o 
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Regulamento (UE) n.° 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios1.
_____________
1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. fr

Alteração 3

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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. fr

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Por forma a garantir condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento no que diz respeito ao registo 
das explorações que utilizam meios de 
identificação alternativos, às características 
técnicas e modalidades do intercâmbio de 
dados entre as bases de dados 
informatizadas de Estados-Membros, ao 
modelo e à conceção dos meios de 
identificação, às normas e aos 
procedimentos técnicos de aplicação da 
IDE, ao modelo dos passaporte e do registo 
que deve ser mantido em cada exploração, 
às regras relativas às modalidades de 
aplicação das sanções impostas pelos 
Estados-Membros aos detentores nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 
1760/2000, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 

(23) Por forma a garantir condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento no que diz respeito ao registo 
das explorações que utilizam meios de 
identificação alternativos, às características 
técnicas e modalidades do intercâmbio de 
dados entre as bases de dados 
informatizadas de Estados-Membros, à 
declaração de plena operacionalidade do 
sistema de intercâmbio de dados entre 
Estados-Membros, ao modelo e à 
conceção dos meios de identificação, às 
normas e aos procedimentos técnicos de 
aplicação da IDE, ao modelo dos 
passaporte e do registo que deve ser 
mantido em cada exploração, às regras 
relativas às modalidades de aplicação das 
sanções impostas pelos Estados-Membros 
aos detentores nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1760/2000, bem como às regras 
necessárias para assegurar a observância 
das disposições relativas, em particular, 
aos controlos, às sanções administrativas 
e a diversos prazos máximos previstos no 
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regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

presente regulamento, devem ser 
conferidas competências de execução à 
Comissão. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com as 
disposições do Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. fr

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 4.º – 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, por seu turno, deve comunicar 
aos demais Estados-Membros, numa 
língua que possa ser facilmente 
compreendida pelos referidos 
Estados-Membros, uma síntese das 
disposições nacionais aplicáveis em caso 
de deslocação de animais para os 
Estados-Membros que tenham optado 
pela identificação eletrónica obrigatória.

Or. fr

Alteração 6

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

Formação Informação

Or. fr

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1760/2000
Artigo 9.º-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 
com base nos artigos 10.º e 10.º-A e que 
estão disponíveis cursos de formação 
adequados.» 

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 
com base nos artigos 10.º e 10.º-A e que 
estão disponíveis cursos de formação 
adequados. Essas informações devem ser 
comunicadas, sem custos para o 
destinatário, a cada modificação das 
disposições pertinentes e tão 
frequentemente quanto necessário.

Or. fr

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

b) As indicações específicas que podem 
constar dos rótulos; 

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

Or. fr

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

(19-A) É inserido o seguinte artigo
“Artigo 23.º-A

Acompanhamento dos progressos 
realizados

O mais tardar cinco anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e aos Conselho um relatório e, 
se necessário, propostas adequadas sobre 
a aplicação do presente regulamento e 
sobre os progressos necessários para 
alcançar ou manter um nível ótimo de 
segurança alimentar.»

Or. fr
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Finalidade da proposta de regulamento 

A presente proposta de regulamento visa responder a três novos desafios importantes: 

1/ a tomada em consideração da tecnologia emergente de identificação eletrónica dos bovinos 
no Regulamento (CE) n.° 1760/2000;
2/ a simplificação das disposições relativas à rotulagem da carne de bovino;
3/ a atualização das regras relativas às competências atribuídas à Comissão a fim de ter em 
conta a  entrada em vigor do Tratado de Lisboa e as novas disposições relativas aos atos 
delegados e de execução. 

Trata-se de assegurar a clareza e a aplicabilidade da legislação relativa à identificação e à 
rastreabilidade dos bovinos e, consequentemente, de alcançar um nível de segurança alimentar 
ótimo.

Posição da relatora

A segurança alimentar constitui uma das principais preocupações dos cidadãos europeus. A 
legislação europeia deve, por conseguinte, assegurar uma proteção ótima mediante a 
atualização e o reforço das disposições, tão frequentemente quanto necessário. Assim, na 
sequência da crise da encefalopatia espongiforme bovina (EEB), já em 1997 a UE adotou 
regras estritas em matéria de identificação e rastreabilidade dos bovinos. A relatora acolhe 
favoravelmente a presente proposta legislativa da Comissão, pois a mesma irá reforçar a 
segurança da carne de bovino para os consumidores. No entanto, a relatora propõe certas 
clarificações adicionais relativamente a cada um dos três aspetos do texto em apreço. 

1. Identificação eletrónica

A identificação eletrónica dos bovinos permite obter dados mais fiáveis, o que reforça o 
sistema de rastreabilidade e, consequentemente, a segurança alimentar. Permite, por outro 
lado, acelerar o registo dos bovinos, automatizar certas tarefas e assegurar uma gestão mais 
eficaz do conjunto dos bovinos. É pois conveniente favorecer o desenvolvimento desta 
tecnologia emergente. Cumpre proceder a uma adaptação da legislação em vigor, 
nomeadamente a fim de reconhecer a identificação eletrónica como meio oficial de 
identificação dos bovinos.  É igualmente indispensável garantir a harmonização das normas 
técnicas a fim de evitar um eventual desenvolvimento anárquico deste método de 
identificação e uma carência de interoperabilidade entre os sistemas nacionais. 

No entanto, dada a grande diversidade de situações nas explorações europeias de bovinos, a 
identificação eletrónica deve permanecer opcional para os criadores, a menos que o 
Estado-Membro interessado opte por impô-la no seu território. A relatora apoia plenamente 
esta abordagem, que consiste em incitar os criadores a optar por esta tecnologia, e não em 
impor-lha. Posto que as grandes explorações e certos setores da pecuária consideram, mais do 
que outros, que a identificação eletrónica terá eventualmente mais aplicações, é adequado 
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deixá-los optar mais rapidamente do que os outros por este novo método. Com efeito, a 
relatora espera que, com o presente regulamento, ao alargar-se o mercado dos dispositivos 
eletrónicos, se verifique uma redução dos preços e uma generalização a prazo deste método de 
identificação, de acordo com a evolução em curso em todo o mundo.

Para além das propostas da Comissão, a relatora requer que a informação dos atores do 
sistema de identificação e de registo dos animais, por um lado, não acarrete « custos para os 
destinatários », a fim de proteger os pequenos agricultores e outros protagonistas do sistema 
de identificação, e, por outro lado, seja comunicada « tão frequentemente quanto necessário », 
a fim de ter em conta as adaptações do Regulamento (CE) n.° 1760/2000 e os atos delegados e 
de execução que serão adaptados com base neste regulamento. Além disso, a fim de não 
entravar o comércio no âmbito do mercado interno, a relatora considera necessário que a 
Comissão informe os Estados-Membros sobre os dispositivos aceites no território dos 
Estados-Membros que tenham optado pela identificação eletrónica obrigatória. 

2. Simplificação da rotulagem

A relatora saúda a vontade da Comissão de simplificar a rotulagem da carne de bovino 
suprimindo as disposições relativas à rotulagem facultativa. Com efeito, estas constituem um 
importante encargo administrativo não compensado por vantagens suficientemente 
significativas. A relatora considera, porém, que estes aspetos associados à rotulagem da carne 
de bovino estão cobertos pela legislação horizontal, pelo que não deveriam ser objeto de uma 
atribuição de competências à Comissão. É o próprio legislador que deve assumir plenamente 
o seu papel de redator da legislação.

3. Atualização das competências atribuídas à Comissão

A relatora concorda com a atribuição à Comissão de competências para adotar certos atos 
delegados e de execução. Recorda, todavia, que a delegação de poderes pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho e que os legisladores deverão 
ser mantidos perfeitamente ao corrente da preparação de atos baseados no Regulamento (CE) 
n.° 1760/2000. Por último, a relatora solicita à Comissão que, o mais tardar cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento, apresente ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um relatório e, se necessário, propostas adequadas sobre a aplicação do presente regulamento 
e sobre os progressos necessários para alcançar ou manter um nível ótimo de segurança 
alimentar.


