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Alteração 21
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Citação 1 

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica e, nomeadamente, o seu 
artigo 31.°,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 168.°, n.° 4, e
o seu artigo 169.°, n.° 3º,

Or. fr

Justificação

A fim de garantir uma protecção elevada da saúde dos cidadãos europeus em caso de 
contaminação radioactiva e de conferir legitimidade democrática à adopção do presente 
regulamento, a base jurídica deve ser alterada sob o novo Tratado de Lisboa, tendo em vista 
atribuir ao Parlamento Europeu um papel na tomada de decisão sobre um regulamento que 
afecta potencialmente a saúde da população. São propostas à consideração a saúde pública 
(artigo 168.°) ou a protecção dos consumidores (artigo 169.°, n.° 1)

Alteração 22
Ivo Belet

Proposta de regulamento
Citação 1 

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica e, nomeadamente, o seu 
artigo 31.°,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 168.°, n.° 4, 
alínea b),

Or. en

Justificação

O n.° 4, alínea b) do artigo 168.° do TFUE permite a adopção de medidas no domínio 
fitossanitário. O presente regulamento tem como objectivo fixar os níveis máximos tolerados 
de contaminação radioactiva dos géneros alimentícios e alimentos para animais na 
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sequência de um acidente nuclear ou de qualquer outro caso de emergência radiológica, ao 
passo que a Directiva 92/29/Euratom do Conselho, que tem por base o artigo 31.° do Tratado 
Euratom, visa o grupo de pessoas que podem ser sujeitas a uma eventual contaminação 
radioactiva. A referência ao Tratado Euratom, é, por tal motivo, inadequada, dado que o 
principal objectivo do regulamento consiste na protecção da saúde pública, um domínio que 
se inscreve no artigo 168.° do TFUE.

Alteração 23
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) A alínea b) do artigo 2.º do Tratado 
determina que a Comunidade estabelece 
normas de segurança uniformes 
destinadas à protecção sanitária da 
população e dos trabalhadores e vela pela 
sua aplicação, tal como previsto mais 
pormenorizadamente no Título II, 
Capítulo III, do Tratado.

Suprimido

Or. fr

Justificação

A referência ao artigo do Tratado Euratom é supérflua, tendo em conta a adopção da 
Directiva 96/29/Euratom, que fixa essas normas e que é mencionada no considerando 3. A 
referência à protecção da saúde e ao Tratado de Lisboa substitui este considerando.

Alteração 24
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) A alínea b) do artigo 2.º do Tratado 
determina que a Comunidade estabelece 
normas de segurança uniformes destinadas 
à protecção sanitária da população e dos 
trabalhadores e vela pela sua aplicação, tal 
como previsto mais pormenorizadamente 

(2) A alínea b) do artigo 2.º do Tratado 
Euratom determina que a Comunidade 
estabelece normas de segurança uniformes 
destinadas à protecção sanitária da 
população e dos trabalhadores e vela pela 
sua aplicação, tal como previsto mais 
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no Título II, Capítulo III, do Tratado. pormenorizadamente no Título II, Capítulo 
III, do Tratado Euratom.

Or. en

Justificação

Objectivo de clarificação, a fim de não se confundir com o "Tratado da UE" e para facilitar a 
ulterior aplicação do regulamento.

Alteração 25
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Nos termos do artigo 168.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, na definição e execução de 
todas as políticas e acções da União será 
assegurado um elevado nível de protecção 
da saúde.

Or. fr

Alteração 26
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Na sequência do acidente que ocorreu 
na central nuclear de Chernobyl em 26 de 
Abril de 1986, foram libertadas na 
atmosfera quantidades consideráveis de 
materiais radioactivos que contaminaram 
significativamente, do ponto de vista 
santário, géneros alimentícios e os 
alimentos para animais em diversos países 

(4) Na sequência do acidente que ocorreu 
na central nuclear de Chernobyl em 26 de 
Abril de 1986, foram libertadas na 
atmosfera quantidades consideráveis de 
materiais radioactivos que contaminaram 
significativamente, do ponto de vista 
santário, géneros alimentícios e os 
alimentos para animais em diversos países 
europeus. Os solos foram também 



PE452.760v02-00 6/35 AM\839508PT.doc

PT

europeus. contaminados por poeiras radioactivas, o 
que aumentou a radioactividade das 
florestas e dos géneros alimentícios 
produzidos nas áreas agrícolas afectadas.

Or. pl

Justificação

O efeito de contaminação das substâncias radioactivas pode ser indirecto e repercutir-se no 
tempo (por um período de muitos anos).

Alteração 27
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) A necessidade do estabelecimento de 
um sistema que faculte à Comunidade 
Europeia da Energia Atómica, na 
sequência de um acidente nuclear ou de 
qualquer outro caso de emergência 
radiólogica que possa provocar ou tenha 
provocado uma contaminação radioactiva 
significativa dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais, a fixação de níveis 
máximos tolerados de contaminação 
radioactiva, a fim de se proteger a
população.

(6) A necessidade do estabelecimento de 
um sistema que faculte à União Europeia, 
na sequência de um acidente nuclear ou de 
qualquer outro caso de emergência 
radiólogica que possa provocar ou tenha 
provocado uma contaminação radioactiva 
significativa dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais, a fixação de níveis 
máximos tolerados de contaminação 
radioactiva, a fim de se garantir um nível 
de protecção elevado da saúde da
população.

Or. fr

Alteração 28
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(6-A) Com base no Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica e em conformidade com os seus 
artigos 4.º e 9.º, a Comissão apoiará a 
investigação sobre os perigos da 
contaminação dos géneros alimentícios e 
dos alimentos para animais por isótopos 
radioactivos, bem como os efeitos da 
radiação ionizante (por exemplo,  os raios 
gama) utilizados na esterilização sobre a 
qualidade destes produtos, do ponto de 
vista dos riscos químico e radiológico.  

Or. pl

Justificação

Os géneros alimentícios e os alimentos para animais, consoante o seu tipo, são contaminados 
pelos isótopos radioactivos de maneira diferente, por exemplo, dependendo do facto de eles 
integrarem a raiz, o caule, as folhas ou as flores. A composição química também pode sofrer 
alterações sob a influência da radiação ionizante, a qual pode ter um efeito nocivo na 
qualidade dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais.

Alteração 29
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(6-B) A segurança radiológica dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais não podem ser objecto de 
patentes, que impeçam a utilização das 
adequadas tecnologias de prevenção sem 
se adquirir os direitos licenciados.

Or. pl

Justificação

As tecnologias inovadoras de redução da contaminação dos géneros alimentícios e dos 
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alimentos para animais por substâncias radioactivas não devem ser monopolizadas.

Alteração 30
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) Caso as circunstâncias o exijam, a 
Comissão deveria adoptar  um 
regulamento que determine a aplicação de 
níveis máximos tolerados pré-
estabelecidos.

(8) Quando se verificar um acidente 
nuclear ou qualquer outro caso de 
emergência radiológica, a Comissão deve 
determinar a aplicação de níveis máximos 
tolerados pré-estabelecidos e comunicá-los 
à população.

Or. fr

Justificação

Não é necessário adoptar um regulamento. O presente regulamento deve aplicar-se 
directamente.

Alteração 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Deve ser conferida à Comissão 
competência para adoptar actos 
delegados, nos termos do artigo 290.º do 
TFUE, no que diz respeito à adaptação 
aos progressos técnicos dos níveis de 
contaminação radioactiva dos géneros 
alimentícios e alimentos para animais 
(anexos I e III) e da lista de géneros 
alimentícios de menor importância (anexo 
II). É particularmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
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incluindo a AESA e outros peritos.

Or. en

Justificação

Espera-se que os peritos da Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) 
tenham mais experiência nesse domínio, dado que trabalham nele durante os últimos 7-8 
anos (desde a criação da AESA).

Alteração 32
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) Com base nos dados actuais relativos à 
protecção radiológica, foram estabelecidos 
níveis de referência derivados que podem
constituir a base para a fixação de níveis 
máximos tolerados de contaminação 
radioactiva a aplicar imediatamente na 
sequência de um acidente nuclear ou de 
qualquer outro caso de emergência 
radiológica que possa provocar ou tenha 
provocado uma contaminação radioactiva 
significativa dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais.

(9) Com base nos dados actuais relativos à 
protecção radiológica, foram estabelecidos 
níveis de referência derivados que devem
constituir a base para a fixação de níveis 
máximos tolerados de contaminação 
radioactiva a aplicar imediatamente na 
sequência de um acidente nuclear ou de 
qualquer outro caso de emergência 
radiológica que possa provocar ou tenha 
provocado uma contaminação radioactiva 
significativa dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais.

Or. fr

Alteração 33
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 10 

Texto da Comissão Alteração

(10) Esses níveis máximos tolerados 
tomam devidamente em consideração as 
recomendações científicas mais recentes 
presentemente disponíveis à escala 

(10) Os níveis de referência derivados e os 
níveis máximos tolerados devem ser 
regularmente revistos para tomar
devidamente em consideração os 
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internacional e, simultaneamente, 
reflectem o imperativo de tranquilizar a 
população e evitam divergências 
internacionais de regulamentação.

progressos e as recomendações científicas 
mais recentes presentemente disponíveis à 
escala internacional, reflectir o imperativo 
de tranquilizar e de garantir um nível de 
protecção elevado da população e evitar
divergências internacionais de 
regulamentação.

Or. fr

Justificação

Os valores actuais previstos no regulamento não foram actualizados desde a sua adopção. 
Desde então, foram realizados progressos na avaliação das doses de exposição e dos 
impactos sobre a saúde. A FDA dos EUA reviu em 1998 os valores de referência derivados e 
os níveis máximos tolerados e recomenda valores muito mais rigorosos do que os que estão 
em vigor na UE, a qual deve imperativamente adaptar-se aos progressos internacionais nesse 
domínio.

Alteração 34
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) É, no entanto, necessário tomar em 
devida consideração as condições 
particulares pertinentes e, 
consequentemente, estabelecer um 
processo que faculte uma conversão rápida 
desses níveis pré-estabelecidos em níveis 
máximos tolerados adequados às 
circunstâncias específicas de cada 
acidente nuclear ou de qualquer outro 
caso de emergência radiológica que possa 
provocar ou tenha provocado uma 
contaminação radioactiva significativa 
dos géneros alimentícios e dos alimentos 
para animais.

(11) É necessário, no caso de um acidente 
nuclear ou de qualquer outra situação de 
emergência radiológica, tomar em devida 
consideração as circunstâncias e 
condições particulares pertinentes de cada 
acidente e, consequentemente, estabelecer 
um processo que faculte uma conversão e 
redução rápida desses níveis pré-
estabelecidos em níveis máximos tolerados 
e, se necessário, a introdução de níveis 
máximos tolerados para outros 
radionuclídeos (designadamente o trítio) 
visados pelo acidente, a fim de garantir o 
nível mais elevado possível de protecção 
da população.

Or. fr
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Justificação

Dado que os acidentes nucleares ou emergências radiológicas podem ser de natureza 
diferente e visar radionuclídeos diferentes, é necessário prever um mecanismo de revisão 
rápida. A flexibilidade para dar resposta aos casos específicos de cada acidente é também a 
abordagem prevista pela FDA dos EUA, a qual recomenda a avaliação imediata após um 
acidente, a fim de garantir que os níveis existentes sejam adequados à situação.

Alteração 35
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) Um regulamento que torne aplicáveis 
níveis máximos tolerados preservará 
igualmente a unidade do Mercado 
Interno  e obstará a desvios de comércio 
na União.

Suprimido

Or. fr

Justificação

O princípio do mercado interno é já mencionado no considerando 5.

Alteração 36
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As normas que regem a colocação 
no mercado dos géneros alimentícios e 
dos alimentos para animais devem ter em 
conta o nível de radiação natural da área 
em causa;

Or. pl
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Justificação

Não há qualquer justificação económica para ter em conta a radioactividade dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais medida em becqueréis por quilo, as quais, ao 
serem consumidas, dão uma dose média medida em millisieverts que é várias dezenas, ou 
mesmo centenas, de vezes menor do que o nível natural medido anualmente num determinado 
lugar.

Alteração 37
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) Para facilitar a adopção de níveis 
máximos tolerados, devem prever-se 
processos destinados a facultar a consulta 
de peritos incluindo o Grupo de Peritos 
referido no artigo 31.º do Tratado.

(13) Para facilitar a adopção de níveis 
máximos tolerados, devem prever-se 
processos destinados a facultar a consulta 
periódica de peritos. Deve ser criado pela 
Comissão um grupo de peritos tendo por 
base critérios científicos e deontológicos. 
A composição do grupo deve ser tornada 
pública pela Comissão, bem como as 
respectivas declarações de interesses. Na 
adaptação dos níveis máximos tolerados, 
a Comissão deve igualmente consultar os 
peritos de instâncias internacionais 
activas no domínio da radioprotecção.

Or. fr

Justificação

Não existe actualmente qualquer informação transparente sobre a composição do grupo de 
peritos mencionado no artigo 31.° do Tratado Euratom. A composição do grupo deve ser 
estabelecida de forma clara e transparente, sob a responsabilidade da Comissão Europeia, 
como é o caso de outros comités científicos, designadamente no domínio da protecção da 
saúde e dos consumidores.

Alteração 38
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 13 
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Texto da Comissão Alteração

(13) Para facilitar a adopção de níveis 
máximos tolerados, devem prever-se 
processos destinados a facultar a consulta 
de peritos incluindo o Grupo de Peritos 
referido no artigo 31.º do Tratado.

(13) Para facilitar a adopção de níveis 
máximos tolerados, devem prever-se 
processos destinados a facultar a consulta 
de peritos incluindo o Grupo de Peritos 
referido no artigo 31.º do Tratado 
Euratom.

Or. en

Justificação

Objectivo de clarificação, a fim de não se confundir com o "Tratado da UE" e para facilitar a 
ulterior aplicação do regulamento.

Alteração 39
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Em caso de acidente nuclear ou de 
incidente radioactivo, a realização de 
procedimentos de consulta deve permitir 
determinar, em cada caso, se deve ser 
autorizado o tratamento por diluição, por 
exemplo, misturando leite contaminado 
com leite não contaminado.

Or. pl

Justificação

Se um litro de leite com um nível de radioactividade de 300 Bq/l for misturado com 10 litros 
de leite contaminado, a contaminação média será menor do que os níveis de contaminação 
referidos no Anexo I.
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Alteração 40
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A adopção dos níveis máximos 
tolerados do presente regulamento deve 
ter por base as exigências de protecção 
das populações mais críticas e 
vulneráveis, designadamente as crianças e 
as pessoas que possam encontrar-se em 
situações geográficas isoladas ou que 
pratiquem o autoconsumo. Os níveis 
máximos tolerados devem ser os mesmos 
para toda a população e ter por base os 
níveis mais baixos. 

Or. fr

Justificação

Esta abordagem é também a da FDA dos EUA que, em 1998, após o estudo dos níveis 
derivados para diferentes camadas etárias, recomenda a adopção do nível mais penalizador 
por camada etária e por radionuclídeo, garantindo um nível de protecção elevado de toda a 
população com base na protecção dos mais vulneráveis e simplificando assim a aplicação 
das recomendações (mesmo regime alimentar para todos os membros de uma família).

Alteração 41
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Os géneros alimentícios a considerar 
como de menor importância são os de 
menor importância para o regime 
alimentar, que representam apenas uma 
pequena parte do consumo de géneros 
alimentícios pela população.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

A definição de géneros alimentícios de menor importância é arbitrária, dado que os regimes 
alimentares da população na UE não são uniformes podem variar amplamente em função dos 
hábitos e das zonas geográficas. Certos alimentos (batata-doce, raiz de mandioca, pasta de 
cacau, etc.) podem ser consumidos em grande quantidade por determinados sectores da 
população. Nem todos os alimentos retêm a radioactividade da mesma forma. Por tal motivo, 
a distinção entre géneros alimentícios e géneros alimentícios de menor importância deve ser 
suprimida.

Alteração 42
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) É adequado que o Conselho se o 
Conselho se reserve o direito de exercer 
directamente a competência para adoptar 
um regulamento a confirmar as medidas 
propostas pela Comissão no prazo de um 
mês após um acidente nuclear ou uma 
emergência radiológica. A proposta para 
adaptação ou confirmação das disposições 
do Regulamento adoptado pela Comissão, 
em especial a fixação de níveis máximos 
tolerados de contaminação radioactiva, 
deverá ter como base jurídica o artigo 31.º
do Tratado Euratom, a fim de se proteger a 
saúde da população. Isto sem prejuízo da 
possibilidade de, a longo prazo após o 
acidente nuclear ou emergência 
radiológica, outros instrumento legais ou 
outra base jurídica poderem ser utilizados 
com o objectivo de controlar os géneros 
alimentícios e os alimentos para animais 
colocados no mercado.

(15) É adequado que o Conselho se o 
Conselho se reserve o direito de exercer 
directamente a competência para adoptar 
uma decisão a confirmar ou a reduzir as 
medidas propostas pela Comissão no prazo 
de um mês após um acidente nuclear ou 
uma emergência radiológica. A proposta 
para adaptação ou confirmação das 
disposições do Regulamento adoptado pela 
Comissão, em especial a fixação de níveis 
máximos tolerados de contaminação 
radioactiva e a lista dos radionuclídeos, 
deverá ter como base jurídica os artigos 
168.º e 169.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a fim 
de se proteger a saúde da população. A
longo prazo após o acidente nuclear ou 
emergência radiológica, os níveis 
aplicados devem estar em conformidade 
com os níveis máximos permitidos de 
exposição nos termos da Directiva 
96/29/Euratom do Conselho, de 13 de 
Maio de 1996, que fixa as normas de 
segurança de base relativas à protecção 
sanitária da população e dos 
trabalhadores contra os perigos 
resultantes das radiações ionizantes1.
__________________
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1 JO L 314 de 26.11.2007, p. 20.

Or. fr

Alteração 43
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) É adequado que o Conselho se o 
Conselho se reserve o direito de exercer 
directamente a competência para adoptar 
um regulamento a confirmar as medidas 
propostas pela Comissão no prazo de um 
mês após um acidente nuclear ou uma 
emergência radiológica. A proposta para 
adaptação ou confirmação das disposições 
do Regulamento adoptado pela Comissão, 
em especial a fixação de níveis máximos 
tolerados de contaminação radioactiva, 
deverá ter como base jurídica o artigo 31.º 
do Tratado Euratom, a fim de se proteger a 
saúde da população. Isto sem prejuízo da 
possibilidade de, a longo prazo após o 
acidente nuclear ou emergência 
radiológica, outros instrumento legais ou 
outra base jurídica poderem ser utilizados 
com o objectivo de controlar os géneros 
alimentícios e os alimentos para animais 
colocados no mercado.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Justificação

Objectivo de clarificação, a fim de não se confundir com o "Tratado da UE" e para facilitar a 
ulterior aplicação do regulamento.
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Alteração 44
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) É necessário, aquando de um 
acidente nuclear e de uma situação de 
emergência radiológica que tenha 
desencadeado a aplicação dos níveis 
máximos tolerados, informar a população 
sobre os níveis em vigor, tanto por parte 
da Comissão como de cada 
Estado-Membro. Para além disso, deve 
ser transmitida à população uma 
informação sobre os géneros alimentícios 
susceptíveis de concentrar mais 
fortemente a radioactividade.

Or. fr

Justificação

O dever de informação não está previsto no regulamento e é uma condição essencial para a 
aplicação do mesmo. 

Alteração 45
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) O cumprimento dos níveis máximos 
tolerados deve ser objecto de verificações 
adequadas.

(16) O cumprimento dos níveis máximos 
tolerados deve ser objecto de verificações 
adequadas e devem ser previstas sanções 
para a exportação ou comercialização de 
alimentos com um nível de contaminação 
superior aos níveis máximos tolerados,

Or. fr
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Alteração 46
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Logo que a Comissão receba — em 
especial segundo, quer o sistema de troca 
rápida de informações em caso de 
emergência radiológica da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica , quer 
segundo a Convenção da AIEA de 26 de 
Setembro de 1986 relativa à Notificação 
Rápida em caso de Acidente Nuclear —
informações oficiais sobre acidentes ou 
sobre qualquer outro caso de emergência 
radiológica que comprovem que os limites 
máximos tolerados para géneros 
alimentícios fixados  no anexo I ou os 
limites máximos tolerados para alimentos 
para animais fixados no anexo III  podem 
vir a ser ou foram atingidos, adopta 
imediatamente, sempre que as 
circunstâncias assim o exigirem, um 
regulamento que torne aplicáveis esses 
níveis máximos tolerados.

1. Logo que a Comissão receba — em 
especial segundo, quer o sistema de troca 
rápida de informações em caso de 
emergência radiológica da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica , quer 
segundo a Convenção da AIEA de 26 de 
Setembro de 1986 relativa à Notificação 
Rápida em caso de Acidente Nuclear —
informações oficiais sobre acidentes ou 
sobre qualquer outro caso de emergência 
radiológica que comprovem que os limites 
máximos tolerados para géneros 
alimentícios fixados  no anexo I ou os 
limites máximos tolerados para alimentos 
para animais fixados no anexo III  podem 
vir a ser ou foram atingidos, adopta 
imediatamente uma decisão que torne 
aplicáveis esses níveis máximos tolerados.

Or. fr

Alteração 47
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O período de vigência de qualquer 
regulamento na acepção do n.º 1 será tão 
limitado quanto possível, não devendo 
exceder três meses, sem prejuízo do 
disposto no n.º 4 do artigo 3.º.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

O período de vigência pode ser tão prolongado quanto necessário e, a longo prazo, deve 
estar em conformidade com os níveis da Directiva 96/29/Euratom, conforme proposto no 
artigo 4.° infra.  

Alteração 48
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Após consultas a peritos que incluirão 
o Grupo de Peritos referido no artigo 31.° 
do Tratado, a seguir designado “Grupo de 
Peritos” , a Comissão apresenta ao 
Conselho uma proposta de regulamento 
que adapte ou confirme as disposições do 
regulamento referido no n.º 1 do artigo 2.º 
do presente regulamento , no prazo de um 
mês a contar da sua adopção. 

1.  No prazo máximo de um mês após o 
acidente nuclear ou a situação de 
emergência radiológica e após consulta 
do Grupo de Peritos criado pela Comissão,
a seguir designado “Grupo de Peritos” , a 
Comissão apresenta ao Conselho uma 
proposta de confirmação das disposições 
existentes ou de revisão dos níveis e de 
revisão da lista dos radionuclíneos, em 
função das condições particulares da 
situação.

Or. fr

Alteração 49
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Após consultas a peritos que incluirão o 
Grupo de Peritos referido no artigo 31.° do 
Tratado, a seguir designado “Grupo de 
Peritos”, a Comissão apresenta ao 
Conselho uma proposta de regulamento 
que adapte ou confirme as disposições do 
regulamento referido no n.º 1 do artigo 2.º 
do presente regulamento , no prazo de um 
mês a contar da sua adopção. 3954/87 

1. Após consultas a peritos que incluirão o 
Grupo de Peritos referido no artigo 31.° do 
Tratado Euratom, a seguir designado 
“Grupo de Peritos”, a Comissão apresenta 
ao Conselho uma proposta de regulamento 
que adapte ou confirme as disposições do 
regulamento referido no n.º 1 do artigo 2.º 
do presente regulamento , no prazo de um 
mês a contar da sua adopção. 3954/87 
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(adaptado) (adaptado)

Or. en

Justificação

Objectivo de clarificação, a fim de não se confundir com o "Tratado da UE" e para facilitar a 
ulterior aplicação do regulamento.

Alteração 50
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Ao apresentar a proposta de 
regulamento referida no n.o 1, a
Comissão tomará em consideração as 
normas de base estabelecidas em 
conformidade com os artigos 30.o e 31.o
do Tratado, incluindo o princípio de que 
todas as exposições devem ser mantidas a 
um nível baixo, quanto razoavelmente 
possível, tendo em conta o aspecto da 
protecção da saúde da população e 
factores económicos e sociais.

2. A Comissão, com base nas 
investigações mais recentes e nos 
conhecimentos médicos especializados, 
adita e actualiza os Anexos I e III do 
presente Regulamento, de molde a 
garantir que o nível máximo de 
contaminação dos géneros alimentícios e 
dos alimentos para animais por isótopos 
radioativos, em conformidade com o 
artigo 30.º do Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica, satisfaça o nível autorizado de 
radioactividade, medido em becqueréis 
por quilograma do produto.

Or. pl

Justificação

Os Anexos I e III, que, de certa forma, se articulam, devem ser actualizados e completados 
com carácter de regularidade. 

Alteração 51
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Ao apresentar a proposta de 
regulamento referida no n.º 1, a Comissão 
toma em consideração as normas de base 
estabelecidas em conformidade com os 
artigos 30.º e 31.º do Tratado, incluindo o 
princípio de que todas as exposições 
devem ser mantidas a um nível baixo, 
quanto razoavelmente possível, tendo em 
conta o aspecto da protecção da saúde da 
população e factores económicos e sociais.

2. Ao apresentar a proposta de decisão
referida no n.º 1, a Comissão toma em 
consideração o princípio de que todas as 
exposições devem ser mantidas a um nível 
baixo, quanto razoavelmente possível, 
tendo em conta o aspecto da protecção da 
saúde da população, designadamente das 
suas camada mais vulneráveis.

Or. fr

Alteração 52
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Ao apresentar a proposta de regulamento 
referida no n.º 1, a Comissão toma em 
consideração as normas de base 
estabelecidas em conformidade com os 
artigos 30.º e 31.º do Tratado, incluindo o 
princípio de que todas as exposições 
devem ser mantidas a um nível baixo, 
quanto razoavelmente possível, tendo em 
conta o aspecto da protecção da saúde da 
população e factores económicos e sociais.

2. Ao apresentar a proposta de regulamento 
referida no n.º 1, a Comissão toma em 
consideração as normas de base 
estabelecidas em conformidade com os 
artigos 30.º e 31.º do Tratado Euratom, 
incluindo o princípio de que todas as 
exposições devem ser mantidas a um nível 
baixo, quanto razoavelmente possível, 
tendo em conta o aspecto da protecção da 
saúde da população e factores económicos 
e sociais.

Or. en

Justificação

Objectivo de clarificação, a fim de não se confundir com o "Tratado da UE" e para facilitar a 
ulterior aplicação do regulamento.
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Alteração 53
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Dada a possibilidade de os isótopos 
de elementos sólidos serem libertados no 
meio ambiente após um acidente num 
reactor nuclear, a lista dos níveis 
máximos permitidos de contaminação dos 
alimentos para animais deve ser ampliada 
e completada nos termos do artigo 32.º do 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia da Energia Atómica, a fim de 
incluir outros isótopos radioactivos, para 
além dos isótopos estáveis de césio, como 
os elementos transurânicos e os isótopos 
de estrôncio e de iodo;

Or. pl

Justificação

A alimentação para animais, tal como a alimentação humana, está exposta a outros tipos de 
contaminação, que não a dos isótopos de iodo. 

Alteração 54
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O Conselho, deliberando por maioria 
qualificada, toma uma decisão sobre a 
proposta de regulamento referida nos 
n.ºs 1 e 2, dentro do prazo estipulado no
n.º 2 do artigo 2.º.

3. O Conselho, deliberando por maioria 
simples, toma uma decisão sobre a 
proposta de decisão referida nos n.ºs 1 e 2, 
dentro do prazo de um mês. O Conselho 
informa o Parlamento da sua decisão.

Or. fr



AM\839508PT.doc 23/35 PE452.760v02-00

PT

Alteração 55
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Qualquer regulamento previsto na 
acepção do artigo 3.º terá um período de 
vigência limitado. A pedido de um Estado-
Membro ou por iniciativa da Comissão, 
este período pode ser revisto de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 3.º. 

A decisão prevista na acepção do artigo 3.º 
terá um período de vigência limitado e 
deve permitir a longo prazo garantir os 
níveis de protecção sanitária estabelecidos 
pela Directiva 96/29/Euratom. A pedido 
do Conselho, do Parlamento ou por 
iniciativa da Comissão, este período pode 
ser revisto de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 3.º. 

Or. fr

Alteração 56
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar que os níveis 
máximos tolerados fixados nos anexos I e 
III  tenham em conta quaisquer novos 
dados científicos disponíveis, a Comissão 
solicita, de tempos a tempos, o parecer de 
peritos e, designadamente, do Grupo de 
Peritos.

1. A fim de assegurar que os níveis 
máximos tolerados fixados nos anexos I e 
III  tenham em conta quaisquer novos 
dados científicos disponíveis, a Comissão 
deve consultar regularmente o Grupo de 
Peritos, bem como os peritos de países 
terceiros e de organizações internacionais 
activos nesse domínio. O Grupo de Peritos 
é criado pela Comissão com base em 
critérios científicos e deontológicos. A 
composição do grupo deve ser tornada 
pública pela Comissão, bem como as 
respectivas declarações de interesses.

Or. fr
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Alteração 57
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar que os níveis 
máximos tolerados fixados nos anexos I e 
III  tenham em conta quaisquer novos 
dados científicos disponíveis, a Comissão 
solicita, de tempos a tempos, o parecer de 
peritos e, designadamente, do Grupo de 
Peritos.

1. A fim de assegurar que os níveis 
máximos tolerados fixados no s anexos I e 
III tenham em conta quaisquer novos dados 
científicos disponíveis, a Comissão 
solicita, de dois em dois anos, o parecer de 
peritos e, designadamente, da AESA e de 
outros peritos.

Or. en

Justificação

É necessário ter em conta, de forma periódica e pré-determinada, os novos dados científicos 
disponíveis. Espera-se que os peritos da Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(AESA) tenham mais experiência nesse domínio, dado que trabalham nele durante os últimos 
7-8 anos (desde a criação da AESA).

Alteração 58
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Anexos I, II e III devem ter em 
conta o efeito da deterioração parcial dos 
isótopos radioactivos durante o prazo de 
validade dos alimentos em conserva; 
dependendo do tipo de contaminação, por 
exemplo,  por isótopos de iodo, a 
radioactividade desses produtos deve ser 
constantemente controlada.

Or. pl

Justificação

A radioactividade ionizante diminui ao longo do tempo.
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Alteração 59
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido de um Estado-Membro ou da 
Comissão, os níveis máximos tolerados 
fixados nos anexos I e III  podem ser 
revistos ou completados, mediante 
apresentação ao Conselho de uma proposta 
da Comissão de acordo com o
procedimento estabelecido no artigo 31.º 
do Tratado.

2. A pedido do Conselho, do Parlamento
ou da Comissão, os níveis máximos 
tolerados fixados nos anexos I e III  podem 
ser revistos ou completados, mediante 
apresentação ao Conselho e ao Parlamento
de uma proposta da Comissão de revisão 
do presente regulamento de acordo com o 
processo legislativo ordinário.

Or. fr

Alteração 60
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido de um Estado-Membro ou da 
Comissão, os níveis máximos tolerados 
fixados nos anexos I e III  podem ser 
revistos ou completados, mediante 
apresentação ao Conselho de uma proposta 
da Comissão de acordo com o 
procedimento estabelecido no artigo 31.º 
do Tratado.

2. A pedido de um Estado-Membro ou da 
Comissão, os níveis máximos tolerados 
fixados nos anexos I e III  podem ser 
revistos ou completados, mediante 
apresentação ao Conselho de uma proposta 
da Comissão de acordo com o 
procedimento estabelecido no artigo 31.º 
do Tratado Euratom.

Or. en

Justificação

Objectivo de clarificação, a fim de não se confundir com o "Tratado da UE" e para facilitar a 
ulterior aplicação do regulamento.
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Alteração 61
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da aplicação do presente 
regulamento, os géneros alimentícios ou os
alimentos para animais importados de 
países terceiros são considerados 
comercializados se forem objecto, no 
território aduaneiro da Comunidade, de 
um procedimento aduaneiro que não seja 
o do trânsito aduaneiro.

O presente regulamento aplica-se 
igualmente aos géneros alimentícios ou 
aos alimentos para animais importados de 
países terceiros, em trânsito aduaneiro ou 
destinados à exportação.

Or. fr

Alteração 62
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve fornecer à 
Comissão todas as informações relativas à 
aplicação do presente regulamento, 
designadamente as que respeitem a casos 
de violação dos níveis máximos tolerados. 
A Comissão comunica essas informações 
aos outros Estados-Membros.

2. Cada Estado-Membro deve fornecer à 
Comissão todas as informações relativas à 
aplicação do presente regulamento, 
designadamente as que respeitem a casos 
de violação dos níveis máximos tolerados. 
A Comissão comunica essas informações 
aos outros Estados-Membros. A Comissão 
adopta sanções em caso de 
comercialização ou de exportação de 
géneros alimentícios ou alimentos para 
animais cuja contaminação ultrapasse os 
níveis máximos tolerados. 

Or. fr
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Alteração 63
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cada Estado-Membro, bem como a 
Comissão, comunicam à população os 
níveis em vigor e as informações relativas 
aos géneros alimentícios susceptíveis de 
concentrar radioactividade a um nível 
mais elevado.

Or. fr

Alteração 64
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Uma  lista de géneros alimentícios de 
menor importância consta do anexo II.

Suprimido

Or. fr

Alteração 65
Adam Gierek

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O Anexo II deve ser completamente 
reformulado com base numa classificação 
dos alimentos intermédios e de menor 
importância, que se podem encontrar no 
mercado comunitário; o princípio de base 
dessa classificação deve ser coerente com 
o disposto no Anexo I.

Or. pl
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Justificação

Não há qualquer lógica na classificação no presente Anexo. Ela contém substâncias como a 
laca, resinas e gomas, que nem sequer são alimentos, ao passo que a mandioca, os fermentos, 
o alho e a batata doce não devem ser considerados géneros alimentícios de importância 
menor.  Da mesma forma, as trufas (e porque não os cogumelos e afins?) constituem um 
grave risco, na medida em que podem ser ingeridos por espécies cinegéticas e por seres 
humanos.

Alteração 66
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

As normas de execução  do presente 
regulamento e as alterações à  lista dos 
géneros alimentícios de menor 
importância e aos níveis máximos de 
contaminação radioactiva aplicáveis aos 
mesmos, constantes do anexo II, bem 
como os níveis máximos tolerados  para 
os alimentos para animais fixados no 
anexo III são  adoptados de acordo com o 
procedimento referido  no artigo 195.°, n.º 
2,  do Regulamento (CE) n.º 1234/200717 
do Conselho  que se aplica por analogia. 
Para o efeito, a Comissão é assistida por
um comité ad hoc.

Suprimido

Or. fr

Alteração 67
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O Regulamento (Euratom) n.° 3954/87 do 
Conselho e os Regulamentos (Euratom) n.° 
944/89 e n.° 770/90 da Comissão são 

O Regulamento (Euratom) n.° 3954/87 do 
Conselho e os Regulamentos (Euratom) n.° 
944/89 e n.° 770/90 da Comissão são 
revogados, conforme indicado no anexo 
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revogados. IV.

Or. en

Justificação

Clarificação: o anexo IV não foi referido no texto.

Alteração 68
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo I

Texto da Comissão

NÍVEIS MÁXIMOS TOLERADOS PARA OS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (Bq/kg)

Géneros alimentícios18

Alimento
s para 
lactentes
19

Produtos 
lácteos20

Outros 
géneros 
alimentícios 
com 
exclusão dos 
géneros 
alimentícios 
de menor 
importância

Líquidos 
destinados à 
alimentação
22

Isótopos de 
estrôncio, 
nomeadamente 
Sr-90

75 125 750 125

Isótopos de iodo, 
nomeadamente I-
131

150 500 2 000 500

Isótopos de 
plutónio e 
elementos 
transplutónios 
emissores de 
radiações alfa, 
nomeadamente 
Pu-239 e Am-241

1 20 80 20

Todos os outros 400 1 000 1 250 1 000
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nuclídeos de 
semivida superior 
a 10 dias, 
nomeadamente 
Cs-134 e Cs-
13723

Alteração

NÍVEIS MÁXIMOS TOLERADOS PARA OS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (Bq/kg)

Géneros 
alimentícios 
e líquidos 
destinados 
à 
alimentaçã
o18

Isótopos de 
estrôncio, 
nomeadamente 
Sr-90

75

Isótopos de 
iodo, 
nomeadamente 
I-131

150

Isótopos de 
plutónio e 
elementos 
transplutónios 
emissores de 
radiações alfa, 
nomeadamente 
Pu-239 e Am-
241

1

Todos os 
outros 
nuclídeos de 
semivida 
superior a 10 
dias, 
nomeadamente 
Cs-134 e Cs-
13723

400
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Or. fr

Justificação

Os níveis tolerados devem ter por base as exigências de protecção das populações críticas e 
vulneráveis, designadamente as crianças. Propõe-se basear os níveis tolerados de todos os 
géneros alimentícios, sem distinção, nos níveis tolerados para lactentes. Estes níveis estão em 
conformidade com os valores oficiais mais recentes de diversas instâncias (FDA dos EUA, 
FAO/OMS). É, alias, espantoso que estes valores nunca tenham sido revistos na UE desde 
1989.

Alteração 69
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Anexo – coluna 4 – título 

Texto da Comissão Alteração

Líquidos destinados à alimentação Água canalizada e potável e líquidos 
destinados à alimentação

Or. en

Justificação

Por razões de clareza, para facilitar a aplicação do presente regulamento. A água é um dos 
principais ingredientes do géneros alimentícios e alimentos para animais, pelo que não 
deverá ficar "oculta" entre os "líquidos destinados à alimentação".

Alteração 70
Vicky Ford

Proposta de regulamento
Anexo I – nota de rodapé 19 

Texto da Comissão Alteração

Consideram-se alimentos para lactentes os 
géneros alimentícios destinados à 
alimentação de lactentes durante os 
primeiros quatro a seis meses de vida, que 
satisfaçam, por si, às necessidades de 

Consideram-se alimentos para lactentes os 
géneros alimentícios destinados à 
alimentação de lactentes durante os 
primeiros quatro a seis meses e fórmulas 
para lactentes (ou produtos equivalentes) 
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nutrição desta categoria de indivíduos e 
que sejam apresentados para venda a 
retalho em embalagens facilmente 
reconhecíveis e rotuladas de preparados 
para alimentação de lactentes.

destinadas a crianças de idade inferior a 
12 meses, que satisfaçam, por si, às 
necessidades de nutrição desta categoria de 
indivíduos e que sejam apresentados para 
venda a retalho em embalagens facilmente 
reconhecíveis e rotuladas de preparados 
para alimentação de lactentes.

Or. en

Alteração 71
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo II 

Texto da Comissão Alteração

Este anexo é suprimido.

Or. fr

Justificação

Conforme proposto na alteração ao considerando 14, é suprimida a lista e, portanto, todo o 
anexo II.

Alteração 72
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo – linha 0714

Texto da Comissão Alteração

Raízes de mandioca, de araruta e de 
salepo, topinambos, batatas-doces e raízes 
ou tubérculos semelhantes, com elevado 
teor de fécula ou de inulina, frescos ou 
secos, mesmo cortados em pedaços ou em 
pellets; medula de sagueiro

Suprimido

Or. en
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Justificação

Em alguns regimes estes são alimentos de base, pelo que não deverão ser incluídos na lista 
de géneros alimentícios de menor importância, com níveis máximos tolerados mais altos.

Alteração 73
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo II – linha 1106 20

Texto da Comissão Alteração

Farinhas, sêmolas e pó  de sagu, ou  das 
raízes ou dos tubérculos da posição 0714

Suprimido

Or. en

Justificação

Em alguns regimes estes são alimentos de base, pelo que não deverão ser incluídos na lista 
de géneros alimentícios de menor importância, com níveis máximos tolerados mais altos.

Alteração 74
Fiona Hall

Proposta de regulamento
Anexo II – linha 1108 14 00

Texto da Comissão Alteração

Fécula de mandioca Suprimido

Or. en

Justificação

Em alguns regimes estes são alimentos de base, pelo que não deverão ser incluídos na lista 
de géneros alimentícios de menor importância, com níveis máximos tolerados mais altos.
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Alteração 75
Michèle Rivasi, em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Anexo III 

Texto da Comissão

NÍVEIS MÁXIMOS TOLERADOS DE CONTAMINAÇÃO RADIOACTIVA
(CÉSIO 134 E CÉSIO 137) DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Animal Bq/kg24, 25

Porcos 1 250
Aves de capoeira, cordeiros, vitelas 2 500
Outros 5 000

Alteração

NÍVEIS MÁXIMOS TOLERADOS DE CONTAMINAÇÃO RADIOACTIVA
(CÉSIO 134, CÉSIO 137, IODO 131 E ESTRÔNCIO 90) DE ALIMENTOS

PARA ANIMAIS

Isótopos 
de 

estrôncio, 
nomeada

mente 

Sr-90

Isótopos 
de iodo, 

nomeada
mente 

I-131

Cs-134 e 
Cs-137

Animal Bq/kg 24 25

Porcos 1 25 1 25 1 250
Aves de capoeira, cordeiros, vitelas, 
bovinos

2 50 2 50 2 500

Or. fr

Justificação

Estudos científicos demonstram que determinados contaminantes (Sr-90 e I-131) se 
transmitem na cadeia alimentar e devem, por tal motivo, ser limitados nos alimentos para 
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animais. É proposto um novo quadro para substituir o do regulamento.


