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Alteração  41 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Projeto de resolução legislativa 

Citação 1 

 

Projeto de resolução legislativa Alteração 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o 

artigo 43.° e o artigo 168.°, n.° 4, alínea b) 

do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, nos termos dos quais a 

proposta lhe foi apresentada pela Comissão 

(C8-0143/2014), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o 

artigo 43.°, n.º 2, e o artigo 168.°, n.° 4, 

alínea b), do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nos 

termos dos quais a proposta lhe foi 

apresentada pela Comissão 

(C8-0143/2014), 

Or. en 

Justificação 

A base jurídica da proposta em apreço é o artigo 43.º, n.º 2, que prevê o recurso ao processo 

legislativo ordinário para aprovar legislação necessária à consecução dos objetivos da 

política agrícola comum. 

Alteração  42 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) A produção animal ocupa um lugar de 

destaque na agricultura da União. As regras 

relativas aos alimentos medicamentosos 

para animais têm uma influência 

significativa na manutenção e criação de 

animais, incluindo animais não utilizados 

na alimentação humana, bem como na 

produção de produtos de origem animal. 

(2) A produção animal e a saúde e o 

bem-estar dos animais ocupam um lugar 

de destaque na agricultura da União. As 

regras relativas aos alimentos 

medicamentosos para animais têm uma 

influência significativa na manutenção e 

criação de animais, incluindo animais não 

utilizados na alimentação humana, bem 

como na produção de produtos de origem 

animal. 

Or. en 

 



 

PE560.826v01-00 4/165 AM\1066386PT.doc 

PT 

Alteração  43 

John Stuart Agnew 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) De acordo com o princípio da 

subsidiariedade, os Estados-Membros 

devem poder estabelecer regras 

adequadas aos respetivos territórios 

relativas à produção, à colocação no 

mercado e à utilização de alimentos 

medicamentosos para todos os animais; 

por conseguinte, a Diretiva 90/167/CEE 

deve ser revogada. 

Or. en 

Justificação 

Devido à diversidade de sistemas agrícolas, de instalações de produção de alimentos para 

animais, de regimes de propriedade de animais de estimação e de serviços veterinários 

existentes nos Estados-Membros, não é possível coordenar adequadamente regras equitativas 

em matéria de produção, de colocação no mercado e de utilização de alimentos 

medicamentosos para animais a nível da União, razão pela qual esta competência deve 

pertencer aos Estados-Membros. 

 

Alteração  44 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) Os tratamentos médicos, 

especialmente com agentes 

antimicrobianos, nunca devem substituir 

a aplicação de boas práticas de criação, 

de biossegurança e de gestão. 

Or. en 
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Alteração  45 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Dado que se trata de um tipo de 

alimento para animais, os alimentos 

medicamentosos para animais são 

abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho6, do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho7, do 

Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho8 e da 

Diretiva 2002/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho9. Devem ser 

estabelecidas disposições específicas 

relativas aos alimentos medicamentosos 

para animais e produtos intermédios em 

matéria de instalações, equipamento, 

pessoal, produção, controlo da qualidade 

de fabrico, armazenamento e transporte, 

conservação de registos, reclamações e 

recolha de medicamentos, bem como a 

aplicação de procedimentos baseados nos 

princípios do sistema de análise de perigos 

e pontos críticos de controlo (APPCC) e 

rotulagem. 

(6) Dado que se trata de tipos de alimento 

para animais, os alimentos 

medicamentosos para animais e os 

produtos intermédios são abrangidos pelo 

âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 

n.º 183/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho6, do Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho7, do Regulamento (CE) 

n.º 1831/2003 do Parlamento Europeu e do 

Conselho8 e da Diretiva 2002/32/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho9. 

Devem ser estabelecidas disposições 

específicas relativas aos alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios em matéria de instalações, 

equipamento, pessoal, produção, controlo 

da qualidade de fabrico, armazenamento e 

transporte, conservação de registos, 

reclamações e recolha de medicamentos, 

bem como a aplicação de procedimentos 

baseados nos princípios do sistema de 

análise de perigos e pontos críticos de 

controlo (APPCC) e rotulagem. 

__________________ __________________ 

6 Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 

de janeiro de 2005, que estabelece 

requisitos de higiene dos alimentos para 

animais (JO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

6 Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 

de janeiro de 2005, que estabelece 

requisitos de higiene dos alimentos para 

animais (JO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

7 Regulamento (CE) n.º 767/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 

de julho de 2009, relativo à colocação no 

mercado e à utilização de alimentos para 

animais (JO L 229 de 1.9.2009, p. 1). 

7 Regulamento (CE) n.º 767/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 

de julho de 2009, relativo à colocação no 

mercado e à utilização de alimentos para 

animais (JO L 229 de 1.9.2009, p. 1). 

8 Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

8 Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
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de setembro de 2003, relativo aos aditivos 

destinados à alimentação animal (JO L 268 

de 18.10.2003, p. 29). 

de setembro de 2003, relativo aos aditivos 

destinados à alimentação animal (JO L 268 

de 18.10.2003, p. 29). 

9 Diretiva 2002/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de maio de 

2002, relativa às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais (JO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

9 Diretiva 2002/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de maio de 

2002, relativa às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais (JO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

Or. en 

 

Alteração  46 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Dado que se trata de um tipo de 

alimento para animais, os alimentos 

medicamentosos para animais são 

abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho6, do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho7, do 

Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho8 e da 

Diretiva 2002/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho9. Devem ser 

estabelecidas disposições específicas 

relativas aos alimentos medicamentosos 

para animais e produtos intermédios em 

matéria de instalações, equipamento, 

pessoal, produção, controlo da qualidade 

de fabrico, armazenamento e transporte, 

conservação de registos, reclamações e 

recolha de medicamentos, bem como a 

aplicação de procedimentos baseados nos 

princípios do sistema de análise de perigos 

e pontos críticos de controlo (APPCC) e 

rotulagem. 

(6) Dado que se trata de um tipo de 

alimento para animais, os alimentos 

medicamentosos para animais são 

abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho6, do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho7, do 

Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho8 e da 

Diretiva 2002/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho9. Devem ser 

estabelecidas disposições específicas 

relativas aos alimentos medicamentosos 

para animais e produtos intermédios em 

matéria de instalações, equipamento, 

pessoal, bem-estar animal, produção, 

controlo da qualidade de fabrico, 

armazenamento e transporte, conservação 

de registos, reclamações e recolha de 

medicamentos, bem como a aplicação de 

procedimentos baseados nos princípios do 

sistema de análise de perigos e pontos 

críticos de controlo (APPCC) e rotulagem. 

__________________ __________________ 

6 Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 

6 Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
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de janeiro de 2005, que estabelece 

requisitos de higiene dos alimentos para 

animais (JO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

de janeiro de 2005, que estabelece 

requisitos de higiene dos alimentos para 

animais (JO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

7 Regulamento (CE) n.º 767/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 

de julho de 2009, relativo à colocação no 

mercado e à utilização de alimentos para 

animais (JO L 229 de 1.9.2009, p. 1). 

7 Regulamento (CE) n.º 767/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 

de julho de 2009, relativo à colocação no 

mercado e à utilização de alimentos para 

animais (JO L 229 de 1.9.2009, p. 1). 

8 Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de setembro de 2003, relativo aos aditivos 

destinados à alimentação animal (JO L 268 

de 18.10.2003, p. 29). 

8 Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de setembro de 2003, relativo aos aditivos 

destinados à alimentação animal (JO L 268 

de 18.10.2003, p. 29). 

9 Diretiva 2002/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de maio de 

2002, relativa às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais (JO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

9 Diretiva 2002/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de maio de 

2002, relativa às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais (JO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

Or. en 

 

Alteração  47 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Dado que se trata de um tipo de 

alimento para animais, os alimentos 

medicamentosos para animais são 

abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho6, do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho7, do 

Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho8 e da 

Diretiva 2002/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho9. Devem ser 

estabelecidas disposições específicas 

relativas aos alimentos medicamentosos 

para animais e produtos intermédios em 

matéria de instalações, equipamento, 

pessoal, produção, controlo da qualidade 

(6) Dado que se trata de um tipo de 

alimento para animais, os alimentos 

medicamentosos para animais e os 

produtos intermédios são abrangidos pelo 

âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 

n.º 183/2005 do Parlamento Europeu e do 

Conselho6, do Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho7, do Regulamento (CE) 

n.º 1831/2003 do Parlamento Europeu e do 

Conselho8 e da Diretiva 2002/32/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho9. 

Devem ser estabelecidas disposições 

específicas relativas aos alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios em matéria de instalações, 

equipamento, pessoal, produção, controlo 
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de fabrico, armazenamento e transporte, 

conservação de registos, reclamações e 

recolha de medicamentos, bem como a 

aplicação de procedimentos baseados nos 

princípios do sistema de análise de perigos 

e pontos críticos de controlo (APPCC) e 

rotulagem. 

da qualidade de fabrico, armazenamento e 

transporte, conservação de registos, 

reclamações e recolha de medicamentos, 

bem como a aplicação de procedimentos 

baseados nos princípios do sistema de 

análise de perigos e pontos críticos de 

controlo (APPCC) e rotulagem. 

__________________ __________________ 

6 Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 

de janeiro de 2005, que estabelece 

requisitos de higiene dos alimentos para 

animais (JO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

6 Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 

de janeiro de 2005, que estabelece 

requisitos de higiene dos alimentos para 

animais (JO L 35 de 8.2.2005, p. 1). 

7 Regulamento (CE) n.º 767/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 

de julho de 2009, relativo à colocação no 

mercado e à utilização de alimentos para 

animais (JO L 229 de 1.9.2009, p. 1). 

7 Regulamento (CE) n.º 767/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 

de julho de 2009, relativo à colocação no 

mercado e à utilização de alimentos para 

animais (JO L 229 de 1.9.2009, p. 1). 

8 Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de setembro de 2003, relativo aos aditivos 

destinados à alimentação animal (JO L 268 

de 18.10.2003, p. 29). 

8 Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de setembro de 2003, relativo aos aditivos 

destinados à alimentação animal (JO L 268 

de 18.10.2003, p. 29). 

9 Diretiva 2002/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de maio de 

2002, relativa às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais (JO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

9 Diretiva 2002/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de maio de 

2002, relativa às substâncias indesejáveis 

nos alimentos para animais (JO L 140 de 

30.5.2002, p. 10). 

Or. it 

Justificação 

É importante especificar neste considerando que tanto os alimentos medicamentosos para 

animais como os produtos intermédios são abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 e do Regulamento (CE) n.º 767/2009, pelo que devem 

respeitar as mesmas normas (em particular, em matéria de rastreabilidade, APPCC, etc.). 

 

Alteração  48 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 
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Texto da Comissão Alteração 

(9) Os alimentos medicamentosos para 

animais devem ser fabricados apenas com 

medicamentos veterinários autorizados e a 

compatibilidade de todos os compostos 

utilizados deve ser assegurada, para efeitos 

de segurança e eficácia do produto. Há que 

prever requisitos específicos ou instruções 

adicionais para a inclusão dos 

medicamentos veterinários nos alimentos, a 

fim de garantir um tratamento seguro e 

eficiente dos animais. 

(9) Os alimentos medicamentosos para 

animais devem ser fabricados apenas com 

medicamentos veterinários autorizados e a 

compatibilidade de todos os compostos 

utilizados deve ser assegurada, para efeitos 

de segurança e eficácia do produto. Há que 

prever requisitos específicos ou instruções 

adicionais para a inclusão dos 

medicamentos veterinários nos alimentos, a 

fim de garantir um tratamento seguro e 

eficiente dos animais. As taxas de inclusão 

estabelecidas devem, em princípio, 

centrar-se nas necessidades médias de 

uma exploração. A fim de ter em 

consideração as especificidades do setor 

da agricultura em pequena escala e, em 

especial, também possibilitar às pequenas 

explorações ou às explorações agrícolas 

remotas os melhores níveis de supervisão 

e apoio, os sistemas de controlo já 

estabelecidos devem poder ser mantidos, 

desde que seja assegurado que a 

prescrição, o fabrico e a utilização de 

alimentos medicamentosos para animais 

são efetuados mediante as instruções e a 

supervisão de um veterinário e estão 

sujeitos a um controlo de processo 

externo. 

Or. de 

 

Alteração  49 

Norbert Erdős 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Os alimentos medicamentosos para 

animais devem ser fabricados apenas com 

medicamentos veterinários autorizados e a 

compatibilidade de todos os compostos 

utilizados deve ser assegurada, para efeitos 

(9) Os alimentos medicamentosos para 

animais devem ser fabricados apenas com 

medicamentos veterinários autorizados e a 

compatibilidade de todos os compostos 

utilizados deve ser assegurada, para efeitos 
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de segurança e eficácia do produto. Há que 

prever requisitos específicos ou instruções 

adicionais para a inclusão dos 

medicamentos veterinários nos alimentos, a 

fim de garantir um tratamento seguro e 

eficiente dos animais. 

de segurança e eficácia do produto. O 

titular da autorização de utilização de 

medicamentos veterinários é responsável 

pela avaliação de compatibilidade. Há que 

prever requisitos específicos ou instruções 

adicionais para a inclusão dos 

medicamentos veterinários nos alimentos, a 

fim de garantir um tratamento seguro e 

eficiente dos animais. 

Or. hu 

Justificação 

É inaceitável que os operadores das empresas do setor dos alimentos para animais sejam 

responsáveis pela avaliação da compatibilidade entre medicamentos veterinários e alimentos 

para animais. Esta responsabilidade deve ser assumida pelo titular da autorização de 

medicamentos veterinários. 

 

Alteração  50 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A transferência pode ocorrer durante a 

produção, a transformação, a 

armazenamento e o transporte de alimentos 

para animais, onde os mesmos 

equipamentos de produção e de 

transformação, as mesmas instalações de 

armazenamento e os mesmos meios de 

transporte são utilizados para alimentos 

para animais com componentes diferentes. 

Para efeitos do presente regulamento, o 

conceito de «transferência» é utilizado 

especificamente para designar a 

transferência para um alimento para 

animais não visado de vestígios de uma 

substância ativa contida num alimento 

medicamentoso para animais, enquanto o 

termo «contaminação cruzada» deve ser 

considerado como descrevendo uma 

contaminação resultante de uma 

(12) A transferência pode ocorrer durante a 

produção, a transformação, a 

armazenamento e o transporte de alimentos 

para animais, onde os mesmos 

equipamentos de produção e de 

transformação, as mesmas instalações de 

armazenamento e os mesmos meios de 

transporte são utilizados para alimentos 

para animais com componentes diferentes. 

Para efeitos do presente regulamento, o 

conceito de «transferência» é utilizado 

especificamente para designar a 

transferência para um alimento para 

animais não visado de vestígios de uma 

substância ativa contida num alimento 

medicamentoso para animais, enquanto o 

termo «contaminação cruzada» deve ser 

considerado como descrevendo uma 

contaminação resultante de uma 
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transferência para os alimentos para 

animais de qualquer substância não 

pretendida. A transferência para alimentos 

não visados de substâncias ativas contidas 

nos alimentos medicamentosos deve ser 

evitada ou mantida no nível mais baixo 

possível. A fim de proteger a saúde 

humana e animal e o ambiente, devem ser 

estabelecidos níveis máximos de 

transferência das substâncias ativas 

contidas nos alimentos medicamentosos 

para animais, com base numa avaliação 

científica dos riscos efetuada pela 

Autoridade Europeia para a Segurança 

dos Alimentos e tendo em conta a 

aplicação de boas práticas de fabrico e do 

princípio ALARA (tão baixo quanto 

razoavelmente possível). Devem ser 

estabelecidos limites gerais no presente 

regulamento, tendo em conta a 

transferência inevitável e os riscos 

causados pelas substâncias ativas em 

causa. 

transferência para os alimentos para 

animais de qualquer substância não 

pretendida. A transferência para alimentos 

não visados de substâncias ativas contidas 

nos alimentos medicamentosos deve ser 

proibida, a fim de proteger a saúde humana 

e animal e o ambiente. 

Or. en 

 

Alteração  51 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A transferência pode ocorrer durante a 

produção, a transformação, a 

armazenamento e o transporte de alimentos 

para animais, onde os mesmos 

equipamentos de produção e de 

transformação, as mesmas instalações de 

armazenamento e os mesmos meios de 

transporte são utilizados para alimentos 

para animais com componentes diferentes. 

Para efeitos do presente regulamento, o 

conceito de «transferência» é utilizado 

especificamente para designar a 

transferência para um alimento para 

(12) A transferência pode ocorrer durante a 

produção, a transformação, a 

armazenamento e o transporte de alimentos 

para animais, onde os mesmos 

equipamentos de produção e de 

transformação, as mesmas instalações de 

armazenamento e os mesmos meios de 

transporte são utilizados para alimentos 

para animais com componentes diferentes. 

Para efeitos do presente regulamento, o 

conceito de «transferência» é utilizado 

especificamente para designar a 

transferência para um alimento para 
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animais não visado de vestígios de uma 

substância ativa contida num alimento 

medicamentoso para animais, enquanto o 

termo «contaminação cruzada» deve ser 

considerado como descrevendo uma 

contaminação resultante de uma 

transferência para os alimentos para 

animais de qualquer substância não 

pretendida. A transferência para alimentos 

não visados de substâncias ativas contidas 

nos alimentos medicamentosos deve ser 

evitada ou mantida no nível mais baixo 

possível. A fim de proteger a saúde 

humana e animal e o ambiente, devem ser 

estabelecidos níveis máximos de 

transferência das substâncias ativas 

contidas nos alimentos medicamentosos 

para animais, com base numa avaliação 

científica dos riscos efetuada pela 

Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos e tendo em conta a aplicação de 

boas práticas de fabrico e do princípio 

ALARA (tão baixo quanto razoavelmente 

possível). Devem ser estabelecidos limites 

gerais no presente regulamento, tendo em 

conta a transferência inevitável e os riscos 

causados pelas substâncias ativas em 

causa. 

animais não visado de vestígios de uma 

substância ativa contida num alimento 

medicamentoso para animais, enquanto o 

termo «contaminação cruzada» deve ser 

considerado como descrevendo uma 

contaminação resultante de uma 

transferência para os alimentos para 

animais de qualquer substância não 

pretendida. A transferência para alimentos 

não visados de substâncias ativas contidas 

nos alimentos medicamentosos deve ser 

evitada ou mantida no nível mais baixo 

possível. A fim de proteger a saúde 

humana e animal e o ambiente, devem ser 

estabelecidos níveis máximos de vestígios 

de substâncias ativas contidas nos 

alimentos para animais não visados, com 

base numa avaliação científica dos riscos 

efetuada pela Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos e tendo em conta 

a aplicação de boas práticas de fabrico e do 

princípio ALARA (tão baixo quanto 

razoavelmente possível). Entretanto, 

devem ser estabelecidos limites máximos 

gerais no presente regulamento, de acordo 

com uma abordagem de base, tendo em 

conta a transferência inevitável e os riscos 

causados pelas substâncias ativas em 

causa. 

Or. it 

 

Alteração  52 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A transferência pode ocorrer durante a 

produção, a transformação, a 

armazenamento e o transporte de alimentos 

para animais, onde os mesmos 

equipamentos de produção e de 

transformação, as mesmas instalações de 

armazenamento e os mesmos meios de 

(12) A transferência pode ocorrer durante a 

produção, a transformação, a 

armazenamento e o transporte de alimentos 

para animais, onde os mesmos 

equipamentos de produção e de 

transformação, as mesmas instalações de 

armazenamento e os mesmos meios de 
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transporte são utilizados para alimentos 

para animais com componentes diferentes. 

Para efeitos do presente regulamento, o 

conceito de «transferência» é utilizado 

especificamente para designar a 

transferência para um alimento para 

animais não visado de vestígios de uma 

substância ativa contida num alimento 

medicamentoso para animais, enquanto o 

termo «contaminação cruzada» deve ser 

considerado como descrevendo uma 

contaminação resultante de uma 

transferência para os alimentos para 

animais de qualquer substância não 

pretendida. A transferência para alimentos 

não visados de substâncias ativas contidas 

nos alimentos medicamentosos deve ser 

evitada ou mantida no nível mais baixo 

possível. A fim de proteger a saúde 

humana e animal e o ambiente, devem ser 

estabelecidos níveis máximos de 

transferência das substâncias ativas 

contidas nos alimentos medicamentosos 

para animais, com base numa avaliação 

científica dos riscos efetuada pela 

Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos e tendo em conta a aplicação de 

boas práticas de fabrico e do princípio 

ALARA (tão baixo quanto razoavelmente 

possível). Devem ser estabelecidos limites 

gerais no presente regulamento, tendo em 

conta a transferência inevitável e os riscos 

causados pelas substâncias ativas em 

causa. 

transporte são utilizados para alimentos 

para animais com componentes diferentes. 

Para efeitos do presente regulamento, o 

conceito de «transferência» é utilizado 

especificamente para designar a 

transferência para um alimento para 

animais não visado de vestígios de uma 

substância ativa contida num alimento 

medicamentoso para animais, enquanto o 

termo «contaminação cruzada» deve ser 

considerado como descrevendo uma 

contaminação resultante de uma 

transferência para os alimentos para 

animais de qualquer substância não 

pretendida. A transferência para alimentos 

não visados de substâncias ativas contidas 

nos alimentos medicamentosos deve ser 

evitada ou mantida no nível mais baixo 

possível. A fim de proteger a saúde 

humana e animal e o ambiente, devem ser 

estabelecidos limites máximos 

relativamente aos níveis de transferência 

das substâncias ativas contidas nos 

alimentos não visados para animais, com 

base numa avaliação científica dos riscos 

efetuada pela Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos e tendo em conta 

a aplicação de boas práticas de fabrico e do 

princípio ALARA (tão baixo quanto 

razoavelmente possível). Entretanto, deve 

ser estabelecido um limite máximo geral 

no presente regulamento, tendo em conta a 

transferência inevitável e os riscos 

causados pelas substâncias ativas em 

causa. 

Or. en 

 

Alteração  53 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A transferência pode ocorrer durante a (12) A transferência pode ocorrer durante a 
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produção, a transformação, a 

armazenamento e o transporte de alimentos 

para animais, onde os mesmos 

equipamentos de produção e de 

transformação, as mesmas instalações de 

armazenamento e os mesmos meios de 

transporte são utilizados para alimentos 

para animais com componentes diferentes. 

Para efeitos do presente regulamento, o 

conceito de «transferência» é utilizado 

especificamente para designar a 

transferência para um alimento para 

animais não visado de vestígios de uma 

substância ativa contida num alimento 

medicamentoso para animais, enquanto o 

termo «contaminação cruzada» deve ser 

considerado como descrevendo uma 

contaminação resultante de uma 

transferência para os alimentos para 

animais de qualquer substância não 

pretendida. A transferência para alimentos 

não visados de substâncias ativas contidas 

nos alimentos medicamentosos deve ser 

evitada ou mantida no nível mais baixo 

possível. A fim de proteger a saúde 

humana e animal e o ambiente, devem ser 

estabelecidos níveis máximos de 

transferência das substâncias ativas 

contidas nos alimentos medicamentosos 

para animais, com base numa avaliação 

científica dos riscos efetuada pela 

Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos e tendo em conta a aplicação de 

boas práticas de fabrico e do princípio 

ALARA (tão baixo quanto razoavelmente 

possível). Devem ser estabelecidos limites 

gerais no presente regulamento, tendo em 

conta a transferência inevitável e os riscos 

causados pelas substâncias ativas em 

causa. 

produção, a transformação, a 

armazenamento e o transporte de alimentos 

para animais, onde os mesmos 

equipamentos de produção e de 

transformação, as mesmas instalações de 

armazenamento e os mesmos meios de 

transporte são utilizados para alimentos 

para animais com componentes diferentes. 

Para efeitos do presente regulamento, o 

conceito de «transferência» é utilizado 

especificamente para designar a 

transferência para um alimento para 

animais não visado de vestígios de uma 

substância ativa contida num alimento 

medicamentoso para animais, enquanto o 

termo «contaminação cruzada» deve ser 

considerado como descrevendo uma 

contaminação resultante de uma 

transferência para os alimentos para 

animais de qualquer substância não 

pretendida. A transferência de substâncias 

ativas em alimentos não visados deve ser 

mantida no nível mais baixo possível. A 

fim de proteger a saúde humana e animal e 

o ambiente, devem ser estabelecidos 

limites máximos relativamente aos níveis 

de vestígios de transferência das 

substâncias ativas contidas nos alimentos 

medicamentosos para animais, com base 

numa avaliação científica dos riscos 

efetuada pela Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos e tendo em conta 

a aplicação de boas práticas de fabrico e do 

princípio ALARA (tão baixo quanto 

razoavelmente possível). Devem ser 

estabelecidos limites gerais no presente 

regulamento, tendo em conta a 

transferência inevitável e os riscos 

causados pelas substâncias ativas em 

causa. 

Or. en 

 

Alteração  54 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) A transferência pode ocorrer durante a 

produção, a transformação, a 

armazenamento e o transporte de alimentos 

para animais, onde os mesmos 

equipamentos de produção e de 

transformação, as mesmas instalações de 

armazenamento e os mesmos meios de 

transporte são utilizados para alimentos 

para animais com componentes diferentes. 

Para efeitos do presente regulamento, o 

conceito de «transferência» é utilizado 

especificamente para designar a 

transferência para um alimento para 

animais não visado de vestígios de uma 

substância ativa contida num alimento 

medicamentoso para animais, enquanto o 

termo «contaminação cruzada» deve ser 

considerado como descrevendo uma 

contaminação resultante de uma 

transferência para os alimentos para 

animais de qualquer substância não 

pretendida. A transferência para alimentos 

não visados de substâncias ativas contidas 

nos alimentos medicamentosos deve ser 

evitada ou mantida no nível mais baixo 

possível. A fim de proteger a saúde 

humana e animal e o ambiente, devem ser 

estabelecidos níveis máximos de 

transferência das substâncias ativas 

contidas nos alimentos medicamentosos 

para animais, com base numa avaliação 

científica dos riscos efetuada pela 

Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos e tendo em conta a aplicação de 

boas práticas de fabrico e do princípio 

ALARA (tão baixo quanto razoavelmente 

possível). Devem ser estabelecidos limites 

gerais no presente regulamento, tendo em 

conta a transferência inevitável e os riscos 

causados pelas substâncias ativas em 

causa. 

(12) A transferência pode ocorrer durante a 

produção, a transformação, a 

armazenamento e o transporte de alimentos 

para animais, onde os mesmos 

equipamentos de produção e de 

transformação, as mesmas instalações de 

armazenamento e os mesmos meios de 

transporte são utilizados para alimentos 

para animais com componentes diferentes. 

Para efeitos do presente regulamento, o 

conceito de «transferência» é utilizado 

especificamente para designar a 

transferência para um alimento para 

animais não visado de vestígios de uma 

substância ativa contida num alimento 

medicamentoso para animais, enquanto o 

termo «contaminação cruzada» deve ser 

considerado como descrevendo uma 

contaminação resultante de uma 

transferência para os alimentos para 

animais de qualquer substância não 

pretendida. A transferência deve ser 

evitada ou reduzida a um mínimo 

absoluto. A fim de proteger a saúde 

humana e animal e o ambiente, devem ser 

estabelecidos níveis máximos de 

transferência das substâncias ativas 

contidas nos alimentos medicamentosos 

para animais, com base numa avaliação 

científica dos riscos efetuada pela 

Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos e tendo em conta a aplicação de 

boas práticas de fabrico e do princípio 

ALARA (tão baixo quanto razoavelmente 

possível). Devem ser estabelecidos limites 

gerais no presente regulamento, tendo em 

conta a transferência inevitável e os riscos 

causados pelas substâncias ativas em 

causa. 

Or. en 
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Alteração  55 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A rotulagem dos alimentos 

medicamentosos deve respeitar os 

princípios gerais estabelecidos no 

Regulamento (CE) n.º 767/2009 e deve 

cumprir requisitos de rotulagem 

específicos a fim de fornecer ao utilizador 

as informações necessárias para 

administrar corretamente os alimentos 

medicamentosos aos animais. Do mesmo 

modo, convém estabelecer limites para os 

desvios entre o conteúdo indicado na 

rotulagem dos alimentos medicamentoso e 

o conteúdo real. 

(13) A rotulagem dos alimentos 

medicamentosos deve respeitar os 

princípios gerais estabelecidos no 

Regulamento (CE) n.º 767/2009 e deve 

cumprir requisitos de rotulagem 

específicos a fim de fornecer ao utilizador 

as informações necessárias para 

administrar corretamente os alimentos 

medicamentosos aos animais. Devem ser 

proibidos os desvios entre o conteúdo 

indicado na rotulagem dos alimentos 

medicamentosos e o conteúdo real. 

Or. en 

 

Alteração  56 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A rotulagem dos alimentos 

medicamentosos deve respeitar os 

princípios gerais estabelecidos no 

Regulamento (CE) n.º 767/2009 e deve 

cumprir requisitos de rotulagem 

específicos a fim de fornecer ao utilizador 

as informações necessárias para 

administrar corretamente os alimentos 

medicamentosos aos animais. Do mesmo 

modo, convém estabelecer limites para os 

desvios entre o conteúdo indicado na 

rotulagem dos alimentos medicamentoso e 

o conteúdo real. 

(13) A rotulagem dos alimentos 

medicamentosos deve respeitar os 

princípios gerais estabelecidos no 

Regulamento (CE) n.º 767/2009, deve 

cumprir requisitos de rotulagem 

específicos e deve conter informações 

concisas, claras e facilmente 

compreensíveis, a fim de fornecer ao 

utilizador final as informações necessárias 

para administrar corretamente os alimentos 

medicamentosos aos animais. Do mesmo 

modo, convém estabelecer limites para os 

desvios entre o conteúdo indicado na 
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rotulagem dos alimentos medicamentoso e 

o conteúdo real. 

Or. ro 

 

Alteração  57 

Norbert Erdős 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Por razões de segurança e para 

proteger os interesses dos utilizadores, os 

alimentos medicamentosos para animais 

devem ser comercializados em recipientes 

selados. 

Suprimido 

Or. hu 

Justificação 

No que se refere às embalagens, existe uma contradição entre o considerando em apreço e o 

artigo 10.º da proposta de regulamento. Por conseguinte, recomenda-se a supressão do 

presente considerando. 

 

Alteração  58 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Por razões de segurança e para 

proteger os interesses dos utilizadores, os 

alimentos medicamentosos para animais 

devem ser comercializados em recipientes 

selados. 

(14) Por razões de segurança e para 

proteger os interesses dos utilizadores, os 

alimentos medicamentosos para animais 

devem ser comercializados em recipientes 

selados. Não obstante, devem ser previstas 

derrogações adequadas nos casos em que 

a aplicação desta exigência não seja 

necessária para proteger a saúde humana 

ou animal ou os interesses do consumidor 
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e represente um encargo administrativo e 

técnico excessivo. 

Or. en 

Justificação 

As exceções previstas no artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 767/2009 para o transporte de 

alimentos para animais devem ser incluídas no presente regulamento, a fim de assegurar a 

coerência com as disposições vigentes em matéria de transporte de alimentos 

medicamentosos para animais em determinados Estados-Membros. 

 

Alteração  59 

Ulrike Müller 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Os operadores das empresas do setor 

dos alimentos para animais que fabricam, 

quer numa fábrica de alimentos para 

animais, quer num camião especialmente 

equipado ou nas explorações agrícolas, que 

armazenam, transportam ou colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem ser 

aprovados pela autoridade competente, em 

conformidade com o sistema de aprovação 

previsto no Regulamento (CE) 

n.º 183/2005, a fim de garantir a segurança 

dos alimentos para animais e a 

rastreabilidade dos produtos. Deve ser 

previsto um procedimento de transição a 

aplicar aos estabelecimentos já aprovados 

ao abrigo da Diretiva 90/167/CEE, 

(16) Os operadores das empresas do setor 

dos alimentos para animais que fabricam, 

quer numa fábrica de alimentos para 

animais, quer num camião especialmente 

equipado ou nas explorações agrícolas, que 

armazenam, transportam ou colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem ser 

aprovados pela autoridade competente, em 

conformidade com o sistema de aprovação 

previsto no Regulamento (CE) 

n.º 183/2005, a fim de garantir a segurança 

dos alimentos para animais e a 

rastreabilidade dos produtos. Deve ser 

previsto um procedimento de transição a 

aplicar aos estabelecimentos já aprovados 

ao abrigo da Diretiva 90/167/CEE. A 

aprovação não deve ser necessária para 

os estabelecimentos que administram 

medicamentos a animais por via oral sob 

a forma de alimentos medicamentosos. 

Or. de 
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Justificação 

A aprovação obrigatória dos agricultores como operadores de empresas do setor dos 

alimentos para animais seria desproporcionada e desnecessária. Tendo em conta o tempo e 

os custos que tal implicaria, deve manter-se o sistema atual de registo dos produtores 

primários. 

 

Alteração  60 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Os operadores das empresas do setor 

dos alimentos para animais que fabricam, 

quer numa fábrica de alimentos para 

animais, quer num camião especialmente 

equipado ou nas explorações agrícolas, que 

armazenam, transportam ou colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem ser 

aprovados pela autoridade competente, em 

conformidade com o sistema de aprovação 

previsto no Regulamento (CE) 

n.º 183/2005, a fim de garantir a segurança 

dos alimentos para animais e a 

rastreabilidade dos produtos. Deve ser 

previsto um procedimento de transição a 

aplicar aos estabelecimentos já aprovados 

ao abrigo da Diretiva 90/167/CEE, 

(16) Os operadores das empresas do setor 

dos alimentos para animais que fabricam, 

quer numa fábrica de alimentos para 

animais, quer num camião especialmente 

equipado ou nas explorações agrícolas, que 

armazenam, transportam ou colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem ser 

aprovados pela autoridade competente, em 

conformidade com o sistema de aprovação 

previsto no Regulamento (CE) 

n.º 183/2005, a fim de garantir a segurança 

dos alimentos para animais e a 

rastreabilidade dos produtos. Deve ser 

previsto um procedimento de transição a 

aplicar aos estabelecimentos já aprovados 

ao abrigo da Diretiva 90/167/CEE. O 

procedimento de aprovação e registo ao 

abrigo do Regulamento (CE) n.º 183/2005 

deve ter em conta as especificidades da 

produção primária, especialmente para 

permitir que também as explorações 

agrícolas de pequena dimensão ou 

isoladas beneficiem de um 

acompanhamento veterinário ótimo e do 

abastecimento de alimentos 

medicamentosos para animais. 

Or. de 
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Alteração  61 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e utilização devem 

estar subordinados à apresentação de uma 

receita médico-veterinária válida emitida 

depois de os animais a tratar serem 

examinados. No entanto, não deve excluir-

se a possibilidade de fabricar alimentos 

medicamentosos para animais antes da 

apresentação da receita ao fabricante. 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e utilização devem 

estar subordinados à apresentação de uma 

receita médico-veterinária válida emitida 

depois de os animais a tratar serem 

examinados. 

Or. pt 

 

Alteração  62 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e utilização devem 

estar subordinados à apresentação de uma 

receita médico-veterinária válida emitida 

depois de os animais a tratar serem 

examinados. No entanto, não deve 

excluir-se a possibilidade de fabricar 

alimentos medicamentosos para animais 

antes da apresentação da receita ao 

fabricante. 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e utilização devem 

estar subordinados à apresentação de uma 

receita médico-veterinária válida emitida 

depois de os animais a tratar serem 

examinados. 

Or. en 

 

Alteração  63 

Julie Girling 
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Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e utilização devem 

estar subordinados à apresentação de uma 

receita médico-veterinária válida emitida 

depois de os animais a tratar serem 

examinados. No entanto, não deve excluir-

se a possibilidade de fabricar alimentos 

medicamentosos para animais antes da 

apresentação da receita ao fabricante. 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e utilização devem 

estar subordinados à apresentação de uma 

receita médico-veterinária válida. No 

entanto, não deve excluir-se a possibilidade 

de fabricar alimentos medicamentosos para 

animais antes da apresentação da receita ao 

fabricante. 

Or. en 

 

Alteração  64 

Daniel Buda 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e utilização devem 

estar subordinados à apresentação de uma 

receita médico-veterinária válida emitida 

depois de os animais a tratar serem 

examinados. No entanto, não deve 

excluir-se a possibilidade de fabricar 

alimentos medicamentosos para animais 

antes da apresentação da receita ao 

fabricante. 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e a sua utilização 

devem estar subordinados à apresentação 

de uma receita médico-veterinária válida, 

emitida depois do exame e do 

estabelecimento de um diagnóstico 

médico-veterinário ou após um controlo 

médico-veterinário de rotina dos animais a 

tratar. No entanto, não deve excluir-se a 

possibilidade de fabricar alimentos 

medicamentosos para animais antes da 

apresentação da receita ao fabricante. 

Or. ro 

 

Alteração  65 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 
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Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e utilização devem 

estar subordinados à apresentação de uma 

receita médico-veterinária válida emitida 

depois de os animais a tratar serem 

examinados. No entanto, não deve excluir-

se a possibilidade de fabricar alimentos 

medicamentosos para animais antes da 

apresentação da receita ao fabricante. 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e a sua utilização 

devem estar subordinados à apresentação 

de uma receita médico-veterinária válida 

emitida depois de os animais serem 

examinados ou quando é estabelecido um 

diagnóstico, ou no caso de o médico 

veterinário ter conhecimento pessoal do 

estado de saúde do animal. É sempre 

exigida uma receita escrita ou eletrónica 

no caso de o medicamento ser 

administrado por uma pessoa que não 

seja o veterinário. No entanto, não deve 

excluir-se a possibilidade de fabricar 

alimentos medicamentosos para animais 

antes da apresentação da receita ao 

fabricante. 

Or. en 

 

Alteração  66 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e utilização devem 

estar subordinados à apresentação de uma 

receita médico-veterinária válida emitida 

depois de os animais a tratar serem 

examinados. No entanto, não deve excluir-

se a possibilidade de fabricar alimentos 

medicamentosos para animais antes da 

apresentação da receita ao fabricante. 

(17) A fim de garantir a segurança da 

utilização dos alimentos medicamentosos, 

o seu fornecimento e a sua utilização 

devem estar subordinados à apresentação 

de uma receita médico-veterinária válida, 

escrita ou eletrónica, emitida por um 

período de tempo limitado por um 

veterinário ou por outro profissional 

habilitado para o efeito nos termos da 

legislação nacional, depois de os animais a 

tratar serem examinados e de o diagnóstico 

ser estabelecido. No entanto, não deve 
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excluir-se a possibilidade de fabricar 

alimentos medicamentosos para animais 

antes da apresentação da receita ao 

fabricante. 

Or. en 

 

Alteração  67 

Julie Girling, James Nicholson 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) A fim de garantir que as linhas de 

distribuição e o fornecimento de 

medicamentos veterinários não sofram 

restrições, se os Estados-Membros 

dispuserem de um consultor em matéria 

de medicamentos veterinários definido do 

ponto de vista jurídico e profissionalmente 

qualificado, deve continuar a ser possível 

receitar e fornecer determinados 

medicamentos veterinários. 

Or. en 

Justificação 

As pessoas autorizadas a receitar certos medicamentos veterinários devem ser definidas 

pelas autoridades nacionais competentes. As pessoas autorizadas que possuam qualificações 

adequadas e sejam reconhecidas pelo Estado-Membro em que residem não devem ser 

proibidas de receitar e fornecer certos medicamentos veterinários. 

 

Alteração  68 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) A fim de assegurar uma utilização (18) A fim de assegurar uma utilização 
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particularmente prudente dos alimentos 

medicamentosos em animais utilizados 

para a alimentação humana e, assim, 

proporcionar uma base para garantir um 

nível elevado de proteção da saúde 

humana, convém prever condições 

específicas relativas à utilização e à 

validade das receitas, ao cumprimento do 

intervalo de segurança e à manutenção de 

registos pelo detentor dos animais. 

prudente dos alimentos medicamentosos — 

isto é, uma utilização adequada dos 

medicamentos de acordo com a receita — 
em animais utilizados para a alimentação 

humana e em animais não utilizados para 

a alimentação humana e, assim, 

proporcionar uma base para garantir um 

nível elevado de proteção da saúde pública, 

convém prever condições específicas 

relativas à utilização e à validade das 

receitas, ao cumprimento do intervalo de 

segurança e à manutenção de registos pelo 

detentor dos animais. 

 

Or. en 

 

Alteração  69 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) A fim de assegurar uma utilização 

particularmente prudente dos alimentos 

medicamentosos em animais utilizados 

para a alimentação humana e, assim, 

proporcionar uma base para garantir um 

nível elevado de proteção da saúde 

humana, convém prever condições 

específicas relativas à utilização e à 

validade das receitas, ao cumprimento do 

intervalo de segurança e à manutenção de 

registos pelo detentor dos animais. 

(18) A fim de assegurar uma utilização 

particularmente prudente dos alimentos 

medicamentosos em animais utilizados 

para a alimentação humana e, assim, 

proporcionar uma base para garantir um 

nível elevado de proteção da saúde humana 

e animal, convém prever condições 

específicas relativas à utilização e à 

validade das receitas, ao cumprimento do 

intervalo de segurança e à manutenção de 

registos pelo detentor dos animais. 

Or. en 

 

Alteração  70 

Daniel Buda 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 
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Texto da Comissão Alteração 

(18) A fim de assegurar uma utilização 

particularmente prudente dos alimentos 

medicamentosos em animais utilizados 

para a alimentação humana e, assim, 

proporcionar uma base para garantir um 

nível elevado de proteção da saúde 

humana, convém prever condições 

específicas relativas à utilização e à 

validade das receitas, ao cumprimento do 

intervalo de segurança e à manutenção de 

registos pelo detentor dos animais. 

(18) A fim de assegurar uma utilização 

particularmente prudente dos alimentos 

medicamentosos em animais e, assim, 

proporcionar uma base para garantir um 

nível elevado de proteção da saúde 

humana, convém prever condições 

específicas relativas à utilização e à 

validade das receitas, ao cumprimento do 

intervalo de segurança e à manutenção de 

registos pelo detentor dos animais. 

Or. ro 

 

Alteração  71 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos 

na alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Em particular, a 

utilização preventiva ou a utilização para 

reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não deve 

ser permitida. 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado tomar 

medidas para reduzir, de modo geral, a 

utilização de agentes antimicrobianos, 

particularmente de antibióticos, em 

animais utilizados na alimentação humana. 

 A utilização de agentes antimicrobianos 

nos alimentos medicamentosos para 

reforçar o rendimento dos animais deve ser 

proibida. A utilização de agentes 

antimicrobianos, nomeadamente de 

antibióticos, nos alimentos 

medicamentosos para animais antes de ter 

sido diagnosticada uma doença ou antes 

do aparecimento de sinais clínicos só deve 

ser permitida em circunstâncias 

excecionais e deve ser sujeita a receita, 
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com base nos conhecimentos 

epidemiológicos e clínicos da pessoa que 

emitir a receita. Tal utilização nunca 

deverá ocorrer de forma sistemática, nem 

para compensar a falta de higiene ou 

condições de criação inadequadas. 

Or. en 

Justificação 

Os alimentos medicamentosos para animais são apenas um dos possíveis métodos de 

administração de medicamentos veterinários, e a restrição de alimentos medicamentosos que 

contenham agentes antimicrobianos não constitui uma resposta adequada para combater o 

risco geral para a saúde pública representado pela resistência antimicrobiana decorrente de 

diferentes métodos de administração. A utilização de agentes antimicrobianos para reforçar 

o rendimento da produção animal já é proibida e a sua utilização para fins preventivos só em 

permitida em circunstâncias excecionais, com base no parecer da pessoa que emite a receita. 

 

Alteração  72 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Em particular, a 

utilização preventiva ou a utilização para 

reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não deve 

ser permitida. 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. A utilização 

preventiva, com exceção das situações em 

que a medicação é necessária para 

impedir surtos de epizootias, ou a 

utilização para reforçar o rendimento dos 

animais utilizados na alimentação humana 

não deve ser permitida. 

Or. ro 
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Alteração  73 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Em particular, a 

utilização preventiva ou a utilização para 

reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não 

deve ser permitida. 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Os alimentos 

medicamentosos para animais que 

contenham agentes antimicrobianos não 

devem ser utilizados para prevenir o 

aparecimento de doenças em animais 

utilizados na alimentação humana, salvo 

se essa utilização for permitida ao abrigo 

do Regulamento (UE) n.º .../2015 

(Medicamentos Veterinários). A 

interdição de utilizar antibióticos como 

fatores de crescimento, tal como 

estipulada no Regulamento (CE) n.º 

1831/2003, deve ser rigorosamente 

respeitada. 

Or. en 

 

Alteração  74 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Em particular, a 

utilização preventiva ou a utilização para 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais. O tratamento de 

grupos de animais com alimentos 

medicamentosos que contenham 
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reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não 

deve ser permitida. 

medicamentos veterinários 

antimicrobianos só deve ser permitido em 

casos justificados em que o tratamento 

individual não seja adequado. Em 

particular, a utilização preventiva 

(profilática) de medicamentos veterinários 

que contenham agentes antimicrobianos 
ou a utilização para reforçar o rendimento 

dos animais não deve ser permitida. 

Or. en 

Justificação 

Os alimentos medicamentosos são frequentemente utilizados para o tratamento de grupos de 

animais. O tratamento individual deve ser sempre equacionado antes de iniciar um 

tratamento com alimentos medicamentosos que contenham medicamentos veterinários 

antimicrobianos. 

 

Alteração  75 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Em particular, a 

utilização preventiva ou a utilização para 

reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não 

deve ser permitida. 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos. 

Em particular, a utilização preventiva ou a 

utilização para reforçar o rendimento dos 

animais não deve ser permitida. 

Or. en 

 

Alteração  76 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 
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Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Em particular, a 

utilização preventiva ou a utilização para 

reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não 

deve ser permitida. 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos. A 

utilização profilática de antibióticos, em 

particular, não deve ser permitida. 

Or. en 

Justificação 

Limitar a utilização de alimentos medicamentosos que contenham agentes antimicrobianos é 

essencial para todos os animais, e não só para os animais utilizados na alimentação humana. 

O conceito de «utilização preventiva» foi substituído por uma noção mais precisa. 

 

Alteração  77 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Em particular, a 

utilização preventiva ou a utilização para 

reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não deve 

ser permitida. 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Os agentes 

antimicrobianos de importância vital para 

os humanos não devem ser utilizados em 

nenhuma situação. Em particular, a 

chamada utilização preventiva ou a 

utilização de agentes antimicrobianos para 
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reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não deve 

ser permitida. 

Or. en 

Justificação 

Os agentes antimicrobianos de importância fundamental para os humanos devem estar 

reservados à utilização em humanos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou uma 

lista de agentes antimicrobianos que se revestem de «importância fundamental» para a saúde 

humana. Para além disso, o conceito de «utilização preventiva» é vago e suscetível de ser 

mal interpretado. Assim, é introduzido noutras alterações o conceito de «medidas 

preventivas», que reduzem, à partida, a necessidade de recorrer a agentes antimicrobianos, 

sendo o objetivo estabelecer uma distinção entre tratamento profilático com agentes 

antimicrobianos e medidas destinadas a evitar a sua utilização. 

 

Alteração  78 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos 

na alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Em particular, a 

utilização preventiva ou a utilização para 

reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não deve 

ser permitida. 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de agentes antimicrobianos em 

animais. A utilização preventiva ou a 

utilização para reforçar o rendimento dos 

animais utilizados na alimentação humana 

não deve ser permitida. A Comissão deve 

fomentar a inovação no desenvolvimento 

de soluções nutricionais que preservem o 

bem-estar dos animais e, deste modo, 

contribuam para reduzir a necessidade de 

tratamentos médico-veterinários, 

nomeadamente os que utilizem a agentes 

antimicrobianos.  

 

Or. en 
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Alteração  79 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Em particular, a 

utilização preventiva ou a utilização para 

reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não 

deve ser permitida. 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos 

para animais. A utilização de antibióticos 

para reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana já foi 

proibida em 2006. Além disso, não deve 

ser autorizada a utilização preventiva de 

rotina de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham agentes 

antimicrobianos.  

Or. it 

 

Alteração  80 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. Em particular, a 

utilização preventiva ou a utilização para 

reforçar o rendimento dos animais 

utilizados na alimentação humana não 

deve ser permitida. 

(19) Tendo em conta o grave risco para a 

saúde pública que representa a resistência 

antimicrobiana, é apropriado limitar a 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos na 

alimentação de animais utilizados na 

alimentação humana. A utilização 

preventiva ou a utilização para reforçar o 

rendimento dos animais utilizados na 

alimentação humana deve ser proibida. 

Or. en 
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Alteração  81 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (19-A) A metafilaxia não deve ser 

permitida no caso de animais de grande 

porte, como suínos e bovinos, que devem 

ser tratados individualmente. 

Or. en 

 

Alteração  82 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (19-B) Em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 1831/2003, a 

proibição da utilização de antibióticos 

como fatores de crescimento, em vigor 

desde 1 de janeiro de 2006, deve ser 

estritamente respeitada e aplicada. 

Or. en 

 

Alteração  83 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 19-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (19-C) Antes de recorrer ao tratamento 

com agentes antimicrobianos, deve ser 

concedida prioridade a medidas 
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alternativas que evitem a transmissão de 

doenças diagnosticadas individualmente a 

grupos inteiros de animais, 

nomeadamente a separação física do 

grupo ou a criação em grupos mais 

reduzidos. 

Or. en 

 

Alteração  84 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) Deve ser criado um sistema de recolha 

dos produtos não utilizados ou cujo prazo 

de validade tenha expirado, a fim de 

controlar os riscos que esses produtos 

possam representar no que se refere à 

proteção da saúde animal e humana ou do 

ambiente. 

(20) Deve ser criado um sistema de recolha 

dos produtos não utilizados ou cujo prazo 

de validade tenha expirado, a fim de 

controlar os riscos que esses produtos 

possam representar no que se refere à 

proteção da saúde animal e humana ou do 

ambiente. Os pontos de recolha devem 

manter um registo da devolução de 

alimentos medicamentosos não 

consumidos que contenham 

medicamentos veterinários 

antimicrobianos. 

Or. en 

 

Alteração  85 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 20-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (20-A) As autoridades competentes no 

domínio da gestão da água devem manter 

um registo atualizado das receitas de 
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substâncias ativas, a fim de assegurar a 

rastreabilidade da disseminação de 

produtos químicos nos ecossistemas. 

Or. en 

 

Alteração  86 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Ao fabrico, armazenamento e transporte 

de alimentos medicamentosos para animais 

e produtos intermédios; 

a) Ao fabrico, armazenamento e transporte 

de alimentos medicamentosos para animais 

e produtos intermédios destinados tanto a 

animais não utilizados na alimentação 

humana como a animais utilizados na 

alimentação humana; 

Or. en 

 

Alteração  87 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Ao fabrico, armazenamento e transporte 

de alimentos medicamentosos para animais 

e produtos intermédios; 

a) Ao fabrico, armazenamento e transporte 

de alimentos medicamentosos para animais 

e produtos intermédios destinados a 

animais não utilizados na alimentação 

humana e a animais utilizados na 

alimentação humana; 

Or. en 

 

Alteração  88 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 
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Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) À colocação no mercado, incluindo a 

importação, e à utilização de alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios; 

b) À colocação no mercado, incluindo a 

importação, e à utilização de alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios destinados a animais não 

utilizados na alimentação humana e a 

animais utilizados na alimentação 

humana; 

Or. en 

 

Alteração  89 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) À colocação no mercado, incluindo a 

importação, e à utilização de alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios; 

b) À colocação no mercado, incluindo a 

importação de países terceiros, e à 

utilização de alimentos medicamentosos 

para animais e produtos intermédios; 

Or. en 

 

Alteração  90 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) À colocação no mercado, incluindo a 

importação, e à utilização de alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios; 

b) À colocação no mercado, incluindo a 

importação de países terceiros, e à 

utilização de alimentos medicamentosos 

para animais e produtos intermédios; 

Or. it 
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Alteração  91 

Ulrike Müller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.° 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O presente regulamento não se 

aplica aos medicamentos para 

administração por via oral previamente 

preparados que se destinam à 

incorporação nos alimentos ou na água 

para abeberamento dos animais, nem às 

misturas de tais medicamentos com 

alimentos para animais que sejam 

produzidas nas explorações pecuárias 

para administração imediata. 

Or. de 

Justificação 

A legislação relativa aos medicamentos para administração por via oral já regulamenta de 

forma cabal a forma como estes devem ser utilizados  e inclui a sua mistura com as forragens 

imediatamente antes da alimentação dos animais. 

 

Alteração  92 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O presente regulamento não se 

aplica a medicamentos veterinários 

acabados que se administrem por via oral 

e sejam aprovados para uma utilização 

em alimentos para animais, na forma de 

pós orais a administrar a pequenos 

grupos, ou através da água potável. 

Or. en 
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Justificação 

Importa distinguir explicitamente o âmbito de aplicação da proposta em apreço 

relativamente à proposta sobre medicamentos veterinários (MV). Convém definir claramente 

que os «pós orais» (autorizados/destinados para administração como cobertura ou através 

de mistura direta na exploração pecuária com pequenas quantidades de alimentos destinados 

a pequenos grupos de animais) não são abrangidos pelo presente regulamento. Do mesmo 

modo, os «pós orais» para utilização em água potável não devem ser abrangidos pelo 

presente regulamento. 

 

Alteração  93 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) As definições de «aditivos para a 

alimentação animal» e «ração diária», na 

aceção do artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento 

(CE) n.º 1831/2003; 

b) As definições de «aditivos para a 

alimentação animal», «agentes 

antimicrobianos», «antibióticos» e «ração 

diária», na aceção do artigo 2.º, n.º 2, do 

Regulamento (CE) n.º 1831/2003; 

Or. en 

 

Alteração  94 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) As definições de «animal utilizado na 

alimentação humana», «matérias-primas 

para alimentação animal», «alimento 

composto para animais», «alimento 

complementar para animais», «alimento 

mineral para animais», «rotulagem», 

«rótulo», «data de durabilidade» e «lote», 

na aceção do artigo 3.º, n.º 2, do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009; 

c) As definições de «animal utilizado na 

alimentação humana», «animal não 

utilizado na alimentação humana», 

«animal para curtumes», 
«matérias-primas para alimentação 

animal», «alimento composto para 

animais», «alimento complementar para 

animais», «alimento mineral para 

animais», «rotulagem», «rótulo», «data de 

durabilidade» e «lote», na aceção do artigo 

3.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
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n.º 767/2009; 

Or. en 

Justificação 

Os animais não utilizados na alimentação humana devem ser incluídos, visto que recebem o 

mesmo tipo de alimentação para o respetivo tratamento. 

 

Alteração  95 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) As definições de «animal utilizado na 

alimentação humana», «matérias-primas 

para alimentação animal», «alimento 

composto para animais», «alimento 

complementar para animais», «alimento 

mineral para animais», «rotulagem», 

«rótulo», «data de durabilidade» e «lote», 

na aceção do artigo 3.º, n.º 2, do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009; 

c) As definições de «animal utilizado na 

alimentação humana», «animal não 

utilizado na alimentação humana», 
«matérias-primas para alimentação 

animal», «alimento composto para 

animais», «alimento complementar para 

animais», «alimento mineral para 

animais», «rotulagem», «rótulo», «data de 

durabilidade» e «lote», na aceção do artigo 

3.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 

n.º 767/2009; 

Or. en 

 

Alteração  96 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) As definições de «animal utilizado na 

alimentação humana», «matérias-primas 

para alimentação animal», «alimento 

composto para animais», «alimento 

complementar para animais», «alimento 

c) As definições de «animal utilizado na 

alimentação humana», «animal não 

utilizado na alimentação humana», 

«matérias-primas para alimentação 

animal», «alimento composto para 
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mineral para animais», «rotulagem», 

«rótulo», «data de durabilidade» e «lote», 

na aceção do artigo 3.º, n.º 2, do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009;  

animais», «alimento complementar para 

animais», «alimento mineral para 

animais», «rotulagem», «rótulo», «data de 

durabilidade» e «lote», na aceção do artigo 

3.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 

n.º 767/2009;  

Or. it 

 

Alteração  97 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) As definições de «animal utilizado na 

alimentação humana», «matérias-primas 

para alimentação animal», «alimento 

composto para animais», «alimento 

complementar para animais», «alimento 

mineral para animais», «rotulagem», 

«rótulo», «data de durabilidade» e «lote», 

na aceção do artigo 3.º, n.º 2, do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009; 

c) As definições de «animal utilizado na 

alimentação humana», «animal não 

utilizado na alimentação humana», 
«matérias-primas para alimentação 

animal», «alimento composto para 

animais», «alimento complementar para 

animais», «alimento mineral para 

animais», «rotulagem», «rótulo», «data de 

durabilidade» e «lote», na aceção do artigo 

3.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 

n.º 767/2009; 

Or. en 

 

Alteração  98 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) A definição de «estabelecimento», na 

aceção do artigo 3.º do Regulamento (CE) 

n.º 183/2005; 

d) A definição de «estabelecimento» e de 

«operador de empresa do setor dos 

alimentos para animais», na aceção do 

artigo 3.º do Regulamento (CE) 

n.º 183/2005; 
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Or. en 

 

Alteração  99 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) As definições de «medicamento 

veterinário», «intervalo de segurança», 

«dosagem do medicamento» e «receita 

médico-veterinária», na aceção do 

artigo 1.º da Diretiva 2001/82/CE. 

f) As definições de «medicamento 

veterinário», «intervalo de segurança», 

«dosagem do medicamento», «receita 

médico-veterinária» e «pré-mistura para 

alimentos medicamentosos para animais», 

na aceção do artigo 1.º da Diretiva 

2001/82/CE. 

Or. en 

Justificação 

A definição de pré-misturas de alimentos medicamentosos para animais deve ser alterada, já 

que a pré-mistura medicamentosa é um medicamento veterinário que consiste numa forma 

farmacêutica adequada e autorizada, principalmente, para incorporação em alimentos 

medicamentosos para animais no respeito de condições que estejam em plena conformidade 

com os critérios da autorização de colocação no mercado.  

 

Alteração  100 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea f-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 f-A) As definições de «agentes 

antimicrobianos» e de «antibióticos», tal 

como estabelecidas no Regulamento (UE) 

n.º .../2015 (Medicamentos Veterinários); 

Or. en 
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Alteração  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) «Alimentos medicamentosos para 

animais»: uma mistura de um ou mais 

medica mentos veterinários ou produtos 

intermédios com um ou mais alimentos 

para animais, pronta para ser diretamente 

administrada aos animais sem 

transformação; 

a) «Alimentos medicamentosos para 

animais»: uma mistura de um 

medicamento veterinário ou de um 

produto intermédio com um ou mais 

alimentos para animais, pronta para ser 

diretamente administrada aos animais sem 

transformação, devido às propriedades 

curativas ou preventivas da parte 

medicamentosa da mistura e devido às 

propriedades nutricionais da parte 

alimentar da mistura; 

Or. fr 

Justificação 

É necessário incluir os objetivos dos alimentos medicamentosos para animais na sua 

definição, com base na definição que figura na Diretiva 2001/82/CE, a fim de referir as 

propriedades curativas ou preventivas e as propriedades nutricionais (da parte alimentar).  

 

Alteração  102 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) «Alimentos medicamentosos para 

animais»: uma mistura de um ou mais 

medica mentos veterinários ou produtos 

intermédios com um ou mais alimentos 

para animais, pronta para ser diretamente 

administrada aos animais sem 

transformação; 

a) «Alimentos medicamentosos para 

animais»: uma mistura de um 

medicamento veterinário ou de um 

produto intermédio com um ou mais 

alimentos para animais, pronta para ser 

diretamente administrada aos animais sem 

transformação, devido às propriedades 

curativas ou preventivas da parte 

medicamentosa da mistura e devido às 

propriedades nutricionais da parte 
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alimentar da mistura; 

Or. fr 

 

Alteração  103 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) «Alimentos medicamentosos para 

animais»: uma mistura de um ou mais 

medicamentos veterinários ou produtos 

intermédios com um ou mais alimentos 

para animais, pronta para ser diretamente 

administrada aos animais sem 

transformação; 

a) «Alimentos medicamentosos para 

animais»: alimentos resultantes da 

produção de um ou mais medicamentos 

veterinários autorizados para este fim ou 

produtos intermédios com um ou mais 

alimentos para animais, prontos para 

serem diretamente administrados aos 

animais sem transformação; 

Or. it 

Justificação 

A definição de alimentos medicamentosos para animais deve deixar claro o estatuto legal dos 

«alimentos» medicamentosos e não deve ser vinculativa para o conceito de «mistura», dado 

que tal poderia ser demasiado restritivo. Existem outras tecnologias emergentes que 

poderiam contribuir para a redução do risco de transferências. 

 

Alteração  104 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) «Alimentos medicamentosos para 

animais»: uma mistura de um ou mais 

medica mentos veterinários ou produtos 

intermédios com um ou mais alimentos 

para animais, pronta para ser diretamente 

administrada aos animais sem 

a) «Alimentos medicamentosos para 

animais»: produto resultante do fabrico de 

um ou mais medicamentos veterinários ou 

produtos intermédios, autorizados para 

este fim, com um ou mais alimentos para 

animais, pronto para ser diretamente 
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transformação; administrado aos animais sem 

transformação; 

Or. en 

 

Alteração  105 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) «Alimentos medicamentosos para 

animais»: uma mistura de um ou mais 

medica mentos veterinários ou produtos 

intermédios com um ou mais alimentos 

para animais, pronta para ser diretamente 

administrada aos animais sem 

transformação; 

a) «Alimentos medicamentosos para 

animais»: uma mistura de um ou mais 

medicamentos veterinários ou produtos 

intermédios com alimentos compostos para 

animais, pronta para ser diretamente 

administrada aos animais sem 

transformação; 

Or. en 

 

Alteração  106 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) «Produto intermédio»: uma mistura de 

um ou mais medicamentos veterinários 

com um ou mais alimentos para animais, 

destinada a ser utilizada para o fabrico de 

alimentos medicamentosos para animais; 

b) «Alimento medicamentoso intermédio»: 

uma mistura de um ou mais medicamentos 

veterinários com uma ou mais 

matérias-primas, destinada a ser utilizada 

para o fabrico de alimentos 

medicamentosos para animais; 

Or. es 

Justificação 

Consideramos ser mais adequado fazer referência a uma mistura de um ou vários 

medicamentos veterinários com uma ou várias matérias-primas e não com um ou vários 
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alimentos, dado que é necessário ter em conta que o uso do termo «alimento», sem qualquer 

outra explicação, comporta a possibilidade de incluir qualquer tipo de alimentos, por 

exemplo, com aditivos. 

 

Alteração  107 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) «Produto intermédio»: uma mistura de 

um ou mais medicamentos veterinários 

com um ou mais alimentos para animais, 

destinada a ser utilizada para o fabrico de 

alimentos medicamentosos para animais; 

b) «Alimento medicamentoso intermédio»: 

alimento resultante da mistura de um ou 

mais medicamentos veterinários 

autorizados para serem utilizados como 

tal com um ou mais alimentos para 

animais, destinada a ser utilizada para o 

fabrico de alimentos medicamentosos para 

animais; 

Or. it 

Justificação 

A definição contida na proposta da Comissão é ambígua e deve ser clarificada. 

 

Alteração  108 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) «Operador de uma empresa do sector 

dos alimentos para animais»: qualquer 

pessoa singular ou coletiva responsável 

por assegurar o cumprimento dos 

requisitos do presente regulamento na 

empresa do sector dos alimentos para 

animais sob o seu controlo; 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  109 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) «Operador de uma empresa do sector dos 

alimentos para animais»: qualquer pessoa 

singular ou coletiva responsável por 

assegurar o cumprimento dos requisitos do 

presente regulamento na empresa do sector 

dos alimentos para animais sob o seu 

controlo; 

f) «Operador de uma empresa do sector dos 

alimentos medicamentosos»: qualquer 

pessoa singular ou coletiva responsável por 

assegurar o cumprimento dos requisitos do 

presente regulamento na empresa do sector 

dos alimentos para animais sob o seu 

controlo, incluindo intermediários e 

produtores pecuários que usam alimentos 

medicamentosos destinados aos animais 

na sua posse; 

Or. fr 

Justificação 

Convém acrescentar duas definições: a de fabricante de alimentos medicamentosos para 

animais e a de intermediário. 

 

Alteração  110 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea f) 

 

Texto da Comissão Alteração 

f) «Operador de uma empresa do sector dos 

alimentos para animais»: qualquer pessoa 

singular ou coletiva responsável por 

assegurar o cumprimento dos requisitos do 

presente regulamento na empresa do sector 

dos alimentos para animais sob o seu 

controlo; 

f) «Operador de uma empresa do sector dos 

alimentos medicamentosos»: qualquer 

pessoa singular ou coletiva responsável por 

assegurar o cumprimento dos requisitos do 

presente regulamento na empresa do sector 

dos alimentos para animais sob o seu 

controlo, incluindo intermediários e 

produtores pecuários que usam alimentos 

medicamentosos destinados aos seus 

animais; 
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Or. fr 

 

Alteração  111 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea g) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(g) «Distribuidor»: qualquer operador de 

uma empresa do setor dos alimentos para 

animais que fornece alimentos 

medicamentosos para animais, embalados e 

prontos para serem utilizados, ao detentor 

dos animais; 

(g) «Distribuidor»: qualquer operador de 

uma empresa do setor dos alimentos para 

animais que fornece alimentos 

medicamentosos para animais, embalados e 

prontos para serem utilizados, a outros 

distribuidores e diretamente ao detentor 

dos animais; 

Or. en 

 

Alteração  112 

Norbert Erdős 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(h) «Fabricante de misturas móvel»: um 

operador de uma empresa do setor dos 

alimentos para animais detentor de um 

estabelecimento constituído por um 

camião especialmente equipado para o 

fabrico de alimentos medicamentosos 

para animais; 

Suprimido 

Or. hu 

Justificação 

De acordo com os profissionais, um camião especialmente equipado (sujeito a autorização) é 

incapaz de garantir a mesma homogeneidade e fiabilidade no local relativamente a uma 

fábrica de alimentos para animais, que tem de ser rigorosa e de respeitar exigências 

especiais. Por conseguinte, o autor da alteração não apoia a produção de alimentos 
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medicamentosos em unidades móveis de mistura. 

 

Alteração  113 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea h) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(h) «Fabricante de misturas móvel»: um 

operador de uma empresa do setor dos 

alimentos para animais detentor de um 

estabelecimento constituído por um 

camião especialmente equipado para o 

fabrico de alimentos medicamentosos para 

animais; 

(h) «Fabricante de misturas móvel»: um 

operador de empresas do setor dos 

alimentos para animais detentor de um ou 

mais equipamentos móveis de misturas 

para o fabrico de alimentos 

medicamentosos para animais em 

explorações; 

Or. en 

Justificação 

Para além dos camiões, existem outros equipamentos puxados, nomeadamente, por tratores. 

 

Alteração  114 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) «Fabricante de misturas na exploração»: 

um operador de uma empresa do setor dos 

alimentos para animais que fabrica 

alimentos medicamentosos para animais na 

exploração onde estes serão utilizados. 

i) «Fabricante de misturas na exploração»: 

um operador de uma empresa do setor dos 

alimentos para animais que fabrica 

alimentos medicamentosos em explorações 

para animais utilizados na alimentação 

humana na sua posse; 

Or. en 

 

Alteração  115 

Julie Girling 
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Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-A) «Agente antimicrobiano»: uma 

substância ativa de origem sintética ou 

natural que destrói microrganismos ou 

inibe o seu crescimento ou a sua 

capacidade de reprodução em animais ou 

em seres humanos. São abrangidos por 

esta definição os antibacterianos, os 

antivíricos, os antifúngicos e os 

antiprotozoários; 

Or. en 

 

Alteração  116 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-A) «Agente antimicrobiano»: qualquer 

composto com uma ação direta nos 

microrganismos, utilizado no tratamento 

ou na prevenção de infeções. Os agentes 

antimicrobianos abrangem os 

antibacterianos, os antivíricos, os 

antifúngicos e os antiprotozoários; 

Or. en 

Justificação 

A definição de «agentes antimicrobianos» deve ser alterada no sentido de manifestar 

claramente a extensão e o alcance desta importante categoria (tendo também presente o facto 

de o desenvolvimento de resistências ser uma questão que diz respeito não só aos 

antibacterianos, mas também a outras substâncias referidas na definição acima referida). A 

definição apresentada foi adotada pelos responsáveis das agências de medicamentos (HMA), 

em outubro de 2012. 
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Alteração  117 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Mihai Ţurcanu, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-A) «Agente antimicrobiano»: 

designação genérica de qualquer 

composto com uma ação direta nos 

microrganismos, utilizado no tratamento 

ou na prevenção de infeções; 

Or. ro 

 

Alteração  118 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-i-B) «Antibiótico»: um antibacteriano 

utilizado para tratar infeções bacterianas; 

Or. en 

Justificação 

Importa estabelecer uma distinção relativamente à definição mais vasta de agente 

antimicrobiano, que inclui também antivíricos, antifúngicos e antiprotozoários. 

 

Alteração  119 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-C) «Antiparasitários»: substância 

medicamentosa utilizada no tratamento de 

doenças parasitárias com etiologias 



 

PE560.826v01-00 50/165 AM\1066386PT.doc 

PT 

diversas; 

Or. ro 

 

Alteração  120 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-D) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-D) «Contaminação cruzada»: uma 

contaminação resultante de uma 

transferência de uma substância 

indesejada para os alimentos destinados a 

animais; 

Or. en 

 

Alteração  121 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-E) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-E) «Tratamento preventivo 

(profilaxia)»: tratamento de um animal 

ou de um grupo de animais antes do 

aparecimento de sinais clínicos de uma 

doença, a fim de evitar a ocorrência de 

uma doença ou de uma infeção; 

Or. en 

Justificação 

A fim de clarificar o conceito de «utilização preventiva», foi acrescentada uma distinção 

precisa entre as diferentes formas de tratamento. A definição acrescentada foi adotada pela 

PEURMA (Plataforma europeia para o uso responsável de medicamentos em animais), em 

maio de 2013. 
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Alteração  122 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-E) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-E) «Tratamento preventivo 

(profilaxia)»: tratamento de um animal 

ou de um grupo de animais antes do 

aparecimento de sinais clínicos de uma 

doença, a fim de evitar a ocorrência de 

uma doença ou de uma infeção; 

Or. en 

Justificação 

A alteração em apreço visa clarificar o conceito de «utilização preventiva». 

 

Alteração  123 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-E) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-E) «Tratamento preventivo 

(profilaxia)»: tratamento de um animal 

ou de um grupo de animais antes do 

aparecimento de sinais clínicos de uma 

doença, a fim de evitar a ocorrência de 

uma doença ou de uma infeção; 

Or. en 

Justificação 

A fim de clarificar o conceito de «utilização preventiva» foi acrescentada uma distinção 

precisa entre as diferentes formas de tratamento. A definição adicionada foi adotada pela 

PEURMA (Plataforma europeia para o uso responsável de medicamentos em animais), em 

maio de 2013. (No caso de a definição ser introduzida no regulamento sobre medicamentos 
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veterinários, é conveniente introduzir uma referência que remeta para o presente 

regulamento.) 

 

Alteração  124 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-E) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-E) «Tratamento preventivo 

(profilaxia)»: tratamento de um animal 

ou de um grupo de animais antes do 

aparecimento de sinais clínicos de uma 

doença, a fim de evitar a ocorrência de 

uma doença ou infeção; 

Or. it 

Justificação 

A fim de clarificar o termo «utilização preventiva» foi adicionada uma distinção precisa 

entre as diferentes formas de tratamento. A definição adicionada foi adotada pela PEURMA 

(Plataforma Europeia para o uso responsável de medicamentos em animais), em maio de 

2013. 

 

Alteração  125 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-E) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-E) «Prevenção de doenças»: tratamento 

de um grupo de animais que não 

apresenta sinais clínicos de doença; 

Or. en 

Justificação 

A alteração em apreço pretende estabelecer uma distinção entre a utilização da profilaxia e 
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da metafilaxia. 

 

Alteração  126 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-F) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-F) «Tratamento de controlo 

(metafilaxia)»: tratamento de um grupo 

de animais, após o diagnóstico de uma 

doença clínica em parte do grupo, com o 

objetivo de tratar os animais clinicamente 

doentes e de controlar a transmissão da 

doença aos animais em contacto próximo 

e em risco que possam já estar 

(subclinicamente) infetados; 

Or. en 

Justificação 

A fim de clarificar o conceito de «utilização preventiva», foi acrescentada uma distinção 

precisa entre as diferentes formas de tratamento. A definição adicionada foi adotada pela 

PEURMA (Plataforma europeia para o uso responsável de medicamentos em animais), em 

maio de 2013. 

 

Alteração  127 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-F) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-F) «Tratamento de controlo 

(metafilaxia)»: tratamento de um grupo 

de animais, após o diagnóstico de uma 

doença clínica em parte do grupo, com o 

objetivo de tratar os animais clinicamente 

doentes e de controlar a propagação da 

doença aos animais em contacto próximo 

e em risco que possam já estar 
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(subclinicamente) infetados; 

Or. en 

Justificação 

A alteração em apreço visa clarificar o conceito de «utilização preventiva». 

 

Alteração  128 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-F) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-F) «Tratamento de controlo 

(metafilaxia)»: tratamento de um grupo 

de animais após o diagnóstico de uma 

doença clínica em parte do grupo, com o 

objetivo de tratar os animais clinicamente 

doentes e controlar a propagação da 

doença aos animais em estreito contacto e 

em risco de poderem já estar 

(subclinicamente) infetados; 

Or. it 

Justificação 

A fim de clarificar o termo «utilização preventiva» foi adicionada uma distinção precisa 

entre as diferentes formas de tratamento. A definição adicionada foi adotada pela PEURMA 

(Plataforma Europeia para o uso responsável de medicamentos em animais), em maio de 

2013. 

 

Alteração  129 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-F) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (i-F) «Tratamento de grupo 

(metafilaxia)»: tratamento de um grupo 

de animais, incluindo animais 

clinicamente saudáveis presumidamente 

infetados, após o diagnóstico de uma 

doença clínica em parte do grupo, com o 

objetivo de tratar os animais clinicamente 

doentes e de controlar a propagação da 

doença aos animais em contacto próximo 

e em risco, que possam já estar 

(subclinicamente) infetados; 

Or. en 

 

Alteração  130 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-F) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-F) «Tratamento de controlo 

(metafilaxia)»: tratamento de um grupo 

de animais, após o diagnóstico de uma 

doença clínica em parte do grupo, com o 

objetivo de tratar os animais clinicamente 

doentes e controlar a propagação da 

doença aos animais em contacto próximo 

e em risco, que possam já estar 

(subclinicamente) infetados; 

Or. en 

Justificação 

A fim de clarificar o conceito de «utilização preventiva», foi acrescentada uma distinção 

precisa entre as diferentes formas de tratamento. A definição adicionada foi adotada pela 

PEURMA (Plataforma europeia para o uso responsável de medicamentos em animais), em 

maio de 2013. (No caso de a definição ser introduzida no regulamento sobre medicamentos 

veterinários, é conveniente introduzir uma referência que remeta para o presente 

regulamento.) 
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Alteração  131 

Norbert Lins, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-G) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-G) «Tratamento curativo 

(terapêutico)»: tratamento de um animal 

doente ou de um grupo de animais 

doentes em caso de diagnóstico de uma 

doença ou infeção; 

Or. en 

Justificação 

A fim de clarificar o conceito de «utilização preventiva», foi acrescentada uma distinção 

precisa entre as diferentes formas de tratamento. A definição adicionada foi adotada pela 

PEURMA (Plataforma europeia para o uso responsável de medicamentos em animais), em 

maio de 2013. 

 

Alteração  132 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-G) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (i-G) «Tratamento curativo 

(terapêutico)»: tratamento de um animal 

ou de um grupo de animais doentes em 

caso de diagnóstico de uma doença ou 

infeção; 

Or. en 

Justificação 

Deve definir-se claramente se um alimento medicamentoso é utilizado como «tratamento» 

(utilização curativa/terapêutica) ou como «metafilaxia» (tratamento de controlo). A definição 

adicionada foi adotada pela PEURMA (Plataforma europeia para o uso responsável de 
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medicamentos em animais), em maio de 2013. (No caso de a definição ser introduzida no 

regulamento sobre medicamentos veterinários, é conveniente introduzir uma referência que 

remeta para o presente regulamento.) 

 

Alteração  133 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-G) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-G) «Tratamento curativo (terapêutico)»: 

tratamento de um animal ou de um grupo 

de animais doentes em caso de 

diagnóstico de uma doença ou infeção; 

Or. it 

Justificação 

A fim de clarificar o termo «utilização preventiva» foi adicionada uma distinção precisa 

entre as diferentes formas de tratamento. A definição adicionada foi adotada pela PEURMA 

(Plataforma Europeia para o uso responsável de medicamentos em animais), em maio de 

2013. 

 

Alteração  134 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-H) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-H) «Fabricante de alimentos 

medicamentosos para animais»: um 

operador de uma empresa do setor dos 

alimentos medicamentosos para animais 

que fabrica alimentos medicamentosos 

para animais; 

Or. fr 
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Justificação 

Convém acrescentar duas definições: a de fabricante de alimentos medicamentosos para 

animais e a de intermediário. 

 

Alteração  135 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-H) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-H) «Fabricante de alimentos 

medicamentosos para animais»: um 

operador de uma empresa do setor dos 

alimentos medicamentosos para animais 

que fabrica alimentos medicamentosos 

para animais; 

Or. fr 

 

Alteração  136 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-I) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-I) «Intermediário»: uma pessoa que 

exerce uma atividade de venda ou de 

compra de alimentos medicamentosos 

para animais (com exceção da 

distribuição de alimentos medicamentosos 

para animais), que não inclua a 

manipulação física e que consista em 

negociar, independentemente ou em nome 

de uma pessoa singular ou coletiva; 

Or. fr 

Justificação 

Convém acrescentar duas definições: a de fabricante de alimentos medicamentosos para 



 

AM\1066386PT.doc 59/165 PE560.826v01-00 

 PT 

animais e a de intermediário. 

 

Alteração  137 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea i-I) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-I) «Intermediário»: uma pessoa que 

exerce uma atividade de venda ou de 

compra de alimentos medicamentosos 

para animais (com exceção da 

distribuição de alimentos medicamentosos 

para animais), que não inclua a 

manipulação física e que consista em 

negociar, independentemente ou em nome 

de uma pessoa singular ou coletiva; 

Or. fr 

 

Alteração  138 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais devem fabricar, 

armazenar, transportar e colocar no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios em 

conformidade com o anexo I. 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais devem fabricar, 

armazenar, transportar e colocar no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios em 

conformidade com o anexo I. Os 

detentores de animais utilizados na 

alimentação humana não devem ser 

autorizados a fabricar os seus próprios 

alimentos medicamentosos para animais 

que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos. 

Or. en 
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Alteração  139 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais devem fabricar, 

armazenar, transportar e colocar no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios em 

conformidade com o anexo I. 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais devem fabricar, 

armazenar, transportar e colocar no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios em 

conformidade com os requisitos 

estabelecidos no anexo I. Tal não se aplica 

aos estabelecimentos agrícolas que 

fabricam alimentos medicamentosos e os 

administram aos seus próprios animais, 

em conformidade com o artigo 16.º. 

Or. de 

Justificação 

Ao aplicar o Anexo I, deve fazer-se uma distinção entre fabricantes industriais e 

estabelecimentos agrícolas. O procedimento de aprovação e registo ao abrigo do 

Regulamento (CE) n.º 183/2005 deve ter em conta as especificidades da produção primária. 

Uma vez que estes estabelecimentos não comercializam alimentos medicamentosos, mas 

apenas os fabricam para os seus próprios animais de acordo com receitas 

médico-veterinárias, as disposições do artigo 16.º relativas à utilização são suficientes para 

estes estabelecimentos. 

 

Alteração  140 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais devem fabricar, 

armazenar, transportar e colocar no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios em 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos medicamentosos para animais 

devem fabricar, armazenar, transportar e 

colocar no mercado alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 
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conformidade com o anexo I. intermédios em conformidade com o 

anexo I. 

Or. fr 

Justificação 

As obrigações previstas no capítulo II não são proporcionadas e serão tecnicamente difíceis 

de aplicar aos produtores pecuários que só administram alimentos medicamentosos aos seus 

próprios animais. No entanto, devem ser-lhes aplicadas disposições específicas relativamente 

à utilização, em conformidade com o artigo 16.º. 

 

Alteração  141 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais devem fabricar, 

armazenar, transportar e colocar no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios em 

conformidade com o anexo I. 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos medicamentosos para animais 

devem fabricar, armazenar, transportar e 

colocar no mercado alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios em conformidade com o 

anexo I. 

Or. fr 

 

Alteração  142 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais devem fabricar, 

armazenar, transportar e colocar no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios em 

conformidade com o anexo I. 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais devem fabricar, 

armazenar, transportar e colocar no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios em 

conformidade com os requisitos previstos 
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no Regulamento (CE) n.º 183/2005 e no 

Regulamento (CE) n.º 767/2009, bem 

como com os requisitos adicionais 

previstos nos anexos I e III do presente 

regulamento. 

Or. it 

 

Alteração  143 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Um Estado-Membro pode introduzir 

disposições nacionais que proíbam ou 

regulamentem, no seu território, os 

fabricantes de misturas móveis. 

Or. en 

Justificação 

Os fabricantes de misturas móveis apresentam riscos potenciais do ponto de vista da 

transferência, bem como riscos epidemiológicos (tendo em conta que os alimentos 

medicamentosos para animais se destinam ao tratamento de animais doentes e, por 

conseguinte, estes fabricantes/equipamentos podem transmitir as doenças de exploração em 

exploração). A experiência atual relativamente a fabricantes de misturas móveis refere-se a 

situações em que as pré-misturas são utilizadas preventivamente, o que não é representativo 

dos casos mais graves. 

 

Alteração  144 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Um Estado-Membro pode impor 

restrições para proibir ou regulamentar, 

no seu território, os fabricantes de 
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misturas móveis. 

Or. fr 

Justificação 

O controlo dos produtores pecuários é um processo bastante complicado, nomeadamente em 

caso de atividade em território de vários Estados-Membros (atividade transfronteiriça). 

 

Alteração  145 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Um Estado-Membro pode impor 

restrições para proibir ou regulamentar a 

utilização de unidades móveis de fabrico 

de alimentos para animais no seu 

território. 

Or. fr 

 

Alteração  146 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Importa atribuir especial atenção à 

viabilidade e praticabilidade do 

manuseamento de alimentos 

medicamentosos para animais imposta 

pelo regulamento e pela legislação 

secundária aos operadores das empresas 

do setor dos alimentos para animais, em 

especial aos fabricantes de misturas na 

exploração.  

Or. de 
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Alteração  147 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-C. Em derrogação do disposto no 

primeiro parágrafo, as disposições do 

capítulo II não se aplicam aos produtores 

pecuários que só utilizam alimentos 

medicamentosos para os seus próprios 

animais. 

Or. fr 

Justificação 

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de proibir ou regulamentar a utilização de 

unidades móveis de fabrico de alimentos para animais, dado tratar-se de equipamentos que 

não permitem garantir uma repartição homogénea da(s) substância(s) medicamentosas em 

todo o lote de alimentos medicamentosos para animais produzidos. Ora, a homogeneidade de 

cada lote é um fator de qualidade essencial para o tratamento dos animais. 

 

Alteração  148 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-C. Em derrogação do disposto no 

primeiro parágrafo, as disposições do 

capítulo II não se aplicam aos produtores 

pecuários que só utilizam alimentos 

medicamentosos para os seus próprios 

animais. 

Or. fr 

 



 

AM\1066386PT.doc 65/165 PE560.826v01-00 

 PT 

Alteração  149 

Ulrike Müller 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

criar, implementar e manter um ou vários 

procedimentos escritos permanentes 

baseados nos princípios de análise de 

perigos e pontos críticos de controlo (a 

seguir denominado sistema APPCC), tal 

como disposto no Regulamento (CE) 

n.º 183/2005.  

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

criar, implementar e manter um ou vários 

procedimentos escritos permanentes 

baseados nos princípios de análise de 

perigos e pontos críticos de controlo (a 

seguir denominado sistema APPCC), tal 

como disposto no Regulamento (CE) n.º 

183/2005. A obrigação de manter um 

procedimento escrito não se aplica às 

misturas compostas por alimentos para 

animais e medicamentos aprovados para 

administração por via oral fabricadas na 

exploração para administração imediata. 

Or. de 

Justificação 

Os procedimentos de verificação da conformidade da documentação com o sistema APPCC 

seriam incomportáveis para os agricultores e, por conseguinte, desproporcionados. 

 

Alteração  150 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 
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criar, implementar e manter um ou vários 

procedimentos escritos permanentes 

baseados nos princípios de análise de 

perigos e pontos críticos de controlo (a 

seguir denominado sistema APPCC), tal 

como disposto no Regulamento (CE) 

n.º 183/2005.  

criar, implementar e manter um ou vários 

procedimentos escritos permanentes 

baseados nos princípios de análise de 

perigos e pontos críticos de controlo (a 

seguir denominado sistema APPCC), tal 

como disposto no Regulamento (CE) n.º 

183/2005. Os sistemas de controlo já 

estabelecidos para fabricantes de misturas 

na exploração podem ser mantidos, desde 

que seja assegurado o cumprimento dos 

princípios gerais do sistema APPCC. 

Or. de 

Justificação 

Os produtores primários de alimentos para animais já cumpriram os princípios gerais do 

sistema APPCC nos registos, em cumprimento do disposto no Regulamento (CE) 

n.º 183/2005. Estes registos deveriam poder continuar a ser utilizados. 

 

Alteração  151 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os alimentos medicamentosos para 

animais e os produtos intermédios só 

podem ser fabricados a partir de 

medicamentos veterinários autorizados 
para o fabrico de alimentos 

medicamentosos para animais em 

conformidade com as condições 

estabelecidas na Diretiva 2001/82/CE. 

1. Os alimentos medicamentosos para 

animais e os produtos intermédios só 

podem ser fabricados a partir de 

pré-misturas medicamentosas autorizadas 
para o fabrico de alimentos 

medicamentosos para animais em 

conformidade com as condições 

estabelecidas na Diretiva 2001/82/CE (ou 

referência adequada ao novo 

Regulamento). 

Or. en 

Justificação 

É preferível utilizar a expressão «pré-misturas medicamentosas» (cf. acima a justificação da 

alteração n.º 5). 
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Alteração  152 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) O medicamento veterinário é 

incorporado nos alimentos para animais 

em conformidade com o anexo II; 

a) A pré-mistura medicamentosa ou o 

produto intermédio são incorporados nos 

alimentos para animais em conformidade 

com as condições previstas na receita do 

veterinário assistente. 

Or. en 

Justificação 

Convém especificar claramente que o produtor deve seguir rigorosamente as indicações 

prescritas na receita do veterinário assistente. 

 

Alteração  153 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Os alimentos medicamentos para 

animais são fabricados em conformidade 

com as condições pertinentes estabelecidas 

no resumo das características do 

medicamento referidas no artigo 14.º da 

Diretiva 2001/82/CE, respeitantes aos 

medicamentos veterinários a incorporar 

nos alimentos medicamentosos; 

b) Os alimentos medicamentosos para 

animais são fabricados em conformidade 

com as condições pertinentes estabelecidas 

na receita do veterinário assistente e no 

resumo das características do medicamento 

referidas no artigo ... do Regulamento 

(UE) n.º .../2015 («Medicamentos 

Veterinários»), respeitantes aos 

medicamentos veterinários a incorporar 

nos alimentos medicamentosos; 

Or. en 
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Justificação 

Para além do n.º 2, alínea a), do artigo em apreço, cumpre salientar no n.º 2, alínea b), do 

mesmo artigo que a receita médico-veterinária e o resumo das características do 

medicamento devem ser respeitados (o que é importante do ponto de vista do respeito das 

condições de autorização, segundo as quais a pré-mistura medicamentosa foi avaliada e 

aprovada numa perspetiva de utilização segura e eficaz). 

 

Alteração  154 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Os alimentos medicamentos para 

animais são fabricados em conformidade 

com as condições pertinentes estabelecidas 

no resumo das características do 

medicamento referidas no artigo 14.º da 

Diretiva 2001/82/CE, respeitantes aos 

medicamentos veterinários a incorporar 

nos alimentos medicamentosos; 

b) Os alimentos medicamentosos para 

animais são fabricados em conformidade 

com as condições pertinentes estabelecidas 

no resumo das características do 

medicamento referidas no artigo 14.º da 

Diretiva 2001/82/CE, respeitantes aos 

medicamentos veterinários a incorporar 

nos alimentos medicamentosos; tal inclui, 

em particular, as disposições relativas às 

interações entre os medicamentos 

veterinários e os alimentos para animais 

que possam pôr em causa a segurança ou 

a eficácia dos alimentos medicamentosos; 

Or. it 

 

Alteração  155 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Os alimentos medicamentos para 

animais são fabricados em conformidade 

com as condições pertinentes estabelecidas 

no resumo das características do 

medicamento referidas no artigo 14.º da 

b) Os alimentos medicamentos para 

animais são fabricados em conformidade 

com as condições pertinentes estabelecidas 

no resumo das características do 

medicamento referidas no artigo 14.º da 
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Diretiva 2001/82/CE, respeitantes aos 

medicamentos veterinários a incorporar 

nos alimentos medicamentosos; 

Diretiva 2001/82/CE, respeitantes aos 

medicamentos veterinários a incorporar 

nos alimentos medicamentosos, incluindo, 

em particular, as disposições relativas às 

interações entre os medicamentos 

veterinários e os alimentos para animais 

que possam pôr em causa a segurança ou 

a eficácia dos alimentos medicamentosos; 

Or. en 

 

Alteração  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Não há possibilidade de uma interação 

entre os medicamentos veterinários e os 

alimentos para animais que ponha em 

causa a segurança ou a eficácia dos 

alimentos medicamentosos; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  157 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Não há possibilidade de uma interação 

entre os medicamentos veterinários e os 

alimentos para animais que ponha em 

causa a segurança ou a eficácia dos 

alimentos medicamentosos; 

Suprimido 

Or. it 
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Alteração  158 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Não é incorporado nos alimentos 

medicamentosos para animais um aditivo 

para a alimentação animal para o qual 

esteja definido um teor máximo no 

respetivo ato de autorização, caso já seja 

utilizado como substância ativa no 

medicamento veterinário. 

d) Caso sejam uma substância ativa do 

medicamento veterinário, os 

coccidiostáticos e histomonostáticos não 

podem estar presentes nos alimentos para 

animais utilizados na produção de 

alimentos medicamentosos. No que se 

refere a outros aditivos para a 

alimentação animal, ao elaborar o 

alimento medicamentoso para animais, o 

fabricante consulta o veterinário 

relativamente às compatibilidades e aos 

potenciais impactos na segurança e no 

perfil de eficácia dos alimentos 

medicamentosos finais para animais, 

tendo igualmente em consideração a sua 

eventual presença em alimentos para 

animais utilizados para o fabrico de 

alimentos medicamentosos para animais, 

em particular nos casos em que estes 

aditivos sejam também uma substância 

ativa da pré-mistura medicamentosa. 

Or. en 

Justificação 

Os alimentos medicamentosos finais para animais devem ser produzidos de acordo com as 

indicações/a receita do veterinário, nomeadamente nos casos em que o risco de utilização 

concomitante de uma substância em aditivos para a alimentação animal (como os 

coccidiostáticos) e de substâncias autorizadas como medicamentos veterinários se possa 

revelar incompatível com a segurança e a eficácia. 

 

Alteração  159 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 d-A) Nos casos em que a substância ativa 

no medicamento veterinário esteja 

também presente no aditivo para 

alimentação animal contido no alimento 

para animais em questão, o teor total da 

referida substância no alimento 

medicamentoso para animais não pode 

exceder o teor máximo indicado no 

resumo das características do produto e 

na receita do medicamento veterinário. 

Or. en 

 

Alteração  160 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-B) Os alimentos para animais 

utilizados no fabrico de alimentos 

medicamentosos para animais cumprem 

todas as condições impostas pela 

legislação da União em matéria de 

alimentos para animais; 

Or. en 

Justificação 

Os alimentos para animais incorporados na pré-mistura medicamentosa — medicamento 

veterinário — devem obedecer a normas de qualidade adequadas e devem ser respeitadas 

condições consentâneas com as disposições jurídicas em vigor neste domínio. 

 

Alteração  161 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – alínea d-C) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (d-C) Os alimentos medicamentosos para 

animais são fabricados de acordo com 

regras definidas no resumo das 

características do produto, de modo a 

garantir a sua estabilidade durante o 

período de tratamento estabelecido; 

Or. en 

Justificação 

A estabilidade do alimento medicamentoso final para animais que contenha certas 

pré-misturas medicamentosas (cuja duração exata da estabilidade após a mistura tenha sido 

determinada com base em parâmetros avaliados no âmbito do procedimento de autorização 

de colocação no mercado) deve ser garantida e deve também estar adequada ao período de 

tratamento que o veterinário assistente determinou. 

 

Alteração  162 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam 

alimentos medicamentosos devem 

assegurar uma incorporação homogénea do 

medicamento veterinário ou produto 

intermédio nos alimentos para animais. 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos medicamentosos para animais 

que fabricam alimentos medicamentosos 

devem assegurar uma incorporação 

homogénea do medicamento veterinário ou 

produto intermédio nos alimentos para 

animais. 

 Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos medicamentosos para animais 

que fabricam produtos intermédios devem 

assegurar uma incorporação homogénea 

do medicamento veterinário nos alimentos 

para animais. 

Or. fr 
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Alteração  163 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão pode, por meio de atos de 

execução, estabelecer critérios para a 

incorporação homogénea do medicamento 

veterinário nos alimentos medicamentosos 

para animais ou no produto intermédio, 

tendo em conta as propriedades específicas 

dos medicamentos veterinários e da 

tecnologia de mistura. Esses atos de 

execução são adotados pelo procedimento 

de exame referido no artigo 20.º, n.º 2. 

2. A Comissão pode, por meio de atos de 

execução, estabelecer critérios para a 

incorporação homogénea do medicamento 

veterinário nos alimentos medicamentosos 

para animais ou no produto intermédio, 

tendo em conta as propriedades específicas 

dos medicamentos veterinários e da 

tecnologia de fabrico (mistura, 

pulverização, etc.). Esses atos de execução 

são adotados pelo procedimento de exame 

referido no artigo 20.º, n.º 2. 

Or. en 

 

Alteração  164 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão pode, por meio de atos de 

execução, estabelecer critérios para a 

incorporação homogénea do medicamento 

veterinário nos alimentos medicamentosos 

para animais ou no produto intermédio, 

tendo em conta as propriedades específicas 

dos medicamentos veterinários e da 

tecnologia de mistura. Esses atos de 

execução são adotados pelo procedimento 

de exame referido no artigo 20.º, n.º 2. 

2. A Comissão pode, por meio de atos de 

execução, estabelecer critérios para a 

incorporação homogénea do medicamento 

veterinário nos alimentos medicamentosos 

para animais ou no produto intermédio, 

tendo em conta as propriedades específicas 

dos medicamentos veterinários e da 

tecnologia de produção. Esses atos de 

execução são adotados pelo procedimento 

de exame referido no artigo 20.º, n.º 2. 

Or. it 

 

Alteração  165 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 
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Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

aplicar medidas em conformidade com os 

artigo 3.º e 4.º para evitar a transferência. 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

aplicar medidas em conformidade com os 

artigo 3.º e 4.º para impedir a transferência. 

Or. en 

 

Alteração  166 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

aplicar medidas em conformidade com os 

artigo 3.º e 4.º para evitar a transferência. 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

aplicar medidas em conformidade com os 

artigo 3.º e 4.º para evitar a transferência, 

de acordo com o princípio ALARA, a fim 

de evitar riscos para a saúde animal e 

humana ou para o ambiente. 

Or. en 

 

Alteração  167 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

aplicar medidas em conformidade com os 

artigo 3.º e 4.º para evitar a transferência. 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

aplicar medidas em conformidade com os 

artigo 3.º e 4.º para minimizar a 

transferência. 

Or. en 

 

Alteração  168 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

aplicar medidas em conformidade com os 

artigo 3.º e 4.º para evitar a transferência.  

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

aplicar medidas em conformidade com os 

artigo 3.º e 4.º para minimizar a 

transferência.  

Or. it 

 

Alteração  169 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 



 

PE560.826v01-00 76/165 AM\1066386PT.doc 

PT 

animais e produtos intermédios devem 

aplicar medidas em conformidade com os 

artigo 3.º e 4.º para evitar a transferência. 

animais e produtos intermédios devem 

aplicar medidas em conformidade com os 

artigo 3.º e 4.º para evitar a transferência 

ou reduzir os níveis determinados pela 

Autoridade Europeia para a Segurança 

dos Alimentos. 

Or. en 

 

Alteração  170 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento dos limites de 

transferência específicos das substâncias 

ativas. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  171 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento dos limites de 

transferência específicos das substâncias 

ativas. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  172 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento dos limites de 

transferência específicos das substâncias 

ativas. 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento dos limites de 

transferência de substâncias ativas 

específicas, no caso de existirem riscos 

para a saúde animal ou humana ou para 

o ambiente, com base em avaliações de 

risco realizadas pela Autoridade Europeia 

para a Segurança dos Alimentos. 

Or. en 

 

Alteração  173 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento dos limites de 

transferência específicos das substâncias 

ativas. 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento de limites máximos 

específicos para os níveis de vestígios de 

substâncias ativas em alimentos não 

visados para animais. 

Or. en 

 

Alteração  174 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento dos limites de 

transferência específicos das substâncias 

ativas. 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento de limites máximos para 

os vestígios de substâncias ativas em 

alimentos não visados. 

Or. it 

 

Alteração  175 

Norbert Erdős 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento dos limites de 

transferência específicos das substâncias 

ativas. 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento dos limites de 

transferência específicos das substâncias 

ativas. Tais limites devem ter como base 

um parecer da Autoridade Europeia para 

a Segurança dos Alimentos. 

Or. hu 

 

Alteração  176 

Tibor Szanyi 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento dos limites de 

transferência específicos das substâncias 

ativas. 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 19.º no que diz respeito ao 

estabelecimento dos limites de 

transferência específicos das substâncias 

ativas, a fim de evitar riscos para a saúde 



 

AM\1066386PT.doc 79/165 PE560.826v01-00 

 PT 

animal e humana ou para o ambiente. 

Or. en 

 

Alteração  177 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os limites de transferência específicos de 

cada substância devem ser fixados pela 

Comissão com base numa avaliação 

científica dos riscos levada a cabo pela 

Autoridade Europeia para a Segurança 

dos Alimentos (AESA). 

Or. it 

 

Alteração  178 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo -2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Nos casos em que não tenham sido 

estabelecidos limites de transferência 

específicos para uma substância ativa, 

aplicam-se os seguintes limites: 

Suprimido 

a) No que se refere a substâncias ativas 

antimicrobianas, 1 % da substância ativa 

no último lote de alimentos 

medicamentosos para animais ou 

produtos intermédios produzidos antes da 

produção de alimentos não visados para 

animais; 

 

b) No que se refere a outras substâncias 

ativas, 3 % da substância ativa no último 

lote de alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios 
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produzidos antes da produção de 

alimentos não visados para animais. 

Or. en 

 

Alteração  179 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

Nos casos em que não tenham sido 

estabelecidos limites de transferência 

específicos para uma substância ativa, 

aplicam-se os seguintes limites: 

Nos casos em que não tenham sido 

estabelecidos limites de transferência 

específicos para uma substância ativa, 

aplica-se um limite de transferência de 

3 % da substância ativa no último lote de 

alimentos medicamentosos para animais 

ou de produtos intermédios fabricados 

antes da produção de alimentos não 

visados para animais. 

Or. en 

 

Alteração  180 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1-A 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os limites de transferência aplicáveis a 

substâncias ativas específicas devem ser 

determinados mediante uma análise de 

risco realizada pela Autoridade Europeia 

para a Segurança dos Alimentos (EFSA), 

nos casos em que tais limites ainda não 

tenham sido determinados. 

Or. en 
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Alteração  181 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) No que se refere a substâncias ativas 

antimicrobianas, 1 % da substância ativa 

no último lote de alimentos 

medicamentosos para animais ou 

produtos intermédios produzidos antes da 

produção de alimentos não visados para 

animais; 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  182 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) No que se refere a substâncias ativas 

antimicrobianas, 1 % da substância ativa 

no último lote de alimentos 

medicamentosos para animais ou produtos 

intermédios produzidos antes da produção 

de alimentos não visados para animais; 

a) No que se refere a substâncias ativas 

antimicrobianas, 0,1 % da substância ativa 

no último lote de alimentos 

medicamentosos para animais ou produtos 

intermédios produzidos antes da produção 

de alimentos não visados para animais; 

Or. en 

Justificação 

A exposição desnecessária a substâncias ativas deve ser reduzida ao máximo. Um por cento 

de substância ativa representa uma grande quantidade, tendo em conta que a substância 

ativa constitui uma fração mínima do volume do medicamento. Tal pode ser alcançado 

através da limpeza de linhas de produção e da separação de linhas de produção com agentes 

antimicrobianos e sem agentes microbianos, bem como através da pré-embalagem de doses e 

dos pacotes de doses. As substâncias ativas podem ser detetadas nos solos e na água em 

níveis de μg por kg, pelo que detetar 1g por 1000g de alimentos para animais (0,1 %) não 

deve constituir um problema. 
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Alteração  183 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) No que se refere a substâncias ativas 

antimicrobianas, 1 % da substância ativa 

no último lote de alimentos 

medicamentosos para animais ou produtos 

intermédios produzidos antes da produção 

de alimentos não visados para animais; 

a) No que se refere a substâncias ativas 

antimicrobianas, 2 % da substância ativa 

no último lote de alimentos 

medicamentosos para animais ou produtos 

intermédios produzidos antes da produção 

de alimentos não visados para animais; 

Or. en 

 

Alteração  184 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) No que se refere a substâncias ativas 

antimicrobianas, 1 % da substância ativa 

no último lote de alimentos 

medicamentosos para animais ou produtos 

intermédios produzidos antes da produção 

de alimentos não visados para animais; 

a) No que se refere a substâncias com 

potencial de seleção de resistência, 1 % da 

substância ativa no último lote de 

alimentos medicamentosos para animais ou 

produtos intermédios produzidos antes da 

produção de alimentos não visados para 

animais; 

Or. en 

Justificação 

O termo «antimicrobiano» deve ser alargado, de modo a abranger todas as substâncias com 

potencial para selecionar resistências — os antimicrobianos e também os antiparasitários 

(contra exoparasitas e endoparasitas) inserem-se nesta categoria e podem constituir uma 

preocupação tanto para a medicina veterinária e o tratamento de doenças em animais como 

para a medicina humana, nomeadamente no que se refere a determinadas bactérias/parasitas 

zoonóticos. 
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Alteração  185 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) No que se refere a outras substâncias 

ativas, 3 % da substância ativa no último 

lote de alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios 

produzidos antes da produção de 

alimentos não visados para animais. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Este texto é incorporado numa alteração do n.º 2, parágrafo 2, parte introdutória. 

 

Alteração  186 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) No que se refere a outras substâncias 

ativas, 3 % da substância ativa no último 

lote de alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios 

produzidos antes da produção de alimentos 

não visados para animais. 

b) No que se refere a outras substâncias 

ativas, 1 % do teor máximo autorizado da 

substância ativa no último lote de 

alimentos medicamentosos para animais ou 

produtos intermédios produzidos antes da 

produção de alimentos não visados para 

animais e que se destinam à produção de 

alimentos de retirada ou de alimentos 

para animais continuamente produtores 

de géneros alimentícios. 

Or. en 

 



 

PE560.826v01-00 84/165 AM\1066386PT.doc 

PT 

Alteração  187 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) No que se refere a outras substâncias 

ativas, 3 % da substância ativa no último 

lote de alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios 

produzidos antes da produção de alimentos 

não visados para animais. 

b) No que se refere a outras substâncias 

ativas, 4 % da substância ativa no último 

lote de alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios 

produzidos antes da produção de alimentos 

não visados para animais. 

Or. en 

 

Alteração  188 

Norbert Erdős 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) No que se refere a outras substâncias 

ativas, 3 % da substância ativa no último 

lote de alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios 

produzidos antes da produção de alimentos 

não visados para animais. 

b) No que se refere a outras substâncias 

ativas, 3 % da dose máxima autorizada da 

substância ativa em alimentos 

medicamentosos para animais ou em 

produtos intermédios produzidos antes da 

produção de alimentos não visados para 

animais. 

Or. hu 

Justificação 

Solicita-se a harmonização total dos limites máximos autorizados de medicamentos 

veterinários relativamente a alimentos não visados para animais. A base para o cálculo deve 

ser 3 % da dose máxima autorizada, em alternativa a 3 % da substância ativa no último lote. 

 

Alteração  189 

Matt Carthy, Miguel Viegas 
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Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Nos Estados-Membros em que a 

redução para tais níveis seja onerosa, a 

Comissão e os Estados-Membros 

promovem potenciais fontes de 

financiamento para auxiliar os 

produtores agrícolas a cumprirem estes 

objetivos, nomeadamente a partir do 

Fundo Europeu Agrícola de Garantia ou 

do Programa de ação da UE no domínio 

da saúde. 

Or. en 

 

Alteração  190 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos de execução para o estabelecimento 

dos critérios aplicáveis: 

 - à definição do lote, em aplicação do 

presente artigo; 

 - aos métodos de análise que devem ser 

utilizados pelos operadores de empresas 

do sector dos alimentos medicamentosos 

para animais; 

 - aos métodos de amostragem e aos 

métodos de análise que devem ser 

utilizados pelos operadores de empresas 

do setor dos alimentos medicamentosos 

para animais e pelas autoridades 

competentes para verificar se os limites de 

transferência específicos foram 

respeitados. 

 Esses atos de execução são adotados pelo 

procedimento de exame referido no artigo 
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20.º, n.º 2. 

Or. fr 

Justificação 

La définition du terme « lot » est très importante pour assurer une application harmonisée de 

cette disposition. En particulier, le fait, de pouvoir définir un lot comme l'ensemble des unités 

fabriquées dans un laps de temps donné, pourrait en pratique conduire à permettre une 

dilution de la présence résiduelle de substances médicamenteuses due à la contamination 

croisée.Il serait également nécessaire de permettre à la Commission de fixer les modalités de 

prélèvement et les analyses à effectuer (lieux de prélèvement).La Commission doit pouvoir 

fixer ces modalités par acte d’exécution. 

 

Alteração  191 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos de execução para o estabelecimento 

dos critérios aplicáveis: 

 - à definição do lote, em aplicação do 

presente artigo; 

 - aos métodos de análise que devem ser 

utilizados pelos operadores de empresas 

do sector dos alimentos medicamentosos 

para animais; 

 - aos métodos de amostragem e aos 

métodos de análise que devem ser 

utilizados pelos operadores de empresas 

do setor dos alimentos medicamentosos 

para animais e pelas autoridades 

competentes para verificar se os limites de 

transferência específicos foram 

respeitados. 

 Esses atos de execução são adotados pelo 

procedimento de exame referido no artigo 

20.º, n.º 2. 

Or. fr 
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Alteração  192 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-C. Deve ser estabelecido, por meio de 

um ato de execução, um calendário 

detalhado que indique, por ordem de 

prioridade, as diferentes substâncias 

ativas para as quais devem ser adotados 

limites de transferência específicos. As 

agências (EFSA e EMA) devem ser 

consultadas durante a elaboração dessa 

lista. 

 Em [Serviço das Publicações: inserir data 

correspondente a [24] meses a contar da 

data de entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão apresenta um 

relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho, indicando os limites de 

transferência específicos adotados.  

Or. fr 

Justificação 

Deve ser previsto o estabelecimento de um calendário para a fixação de uma ordem de 

prioridades para a avaliação das diferentes substâncias e devem ser clarificadas as 

modalidades de consulta das diferentes agências de avaliação (EFSA e EMA). O estado de 

adiantamento destas tarefas deve ser objeto de um relatório a apresentar pela Comissão ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho no prazo de dois anos a contar da data de entrada em 

vigor do regulamento. 

 

Alteração  193 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 2-C (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 2-C. Deve ser estabelecido, por meio de 

um ato de execução, um calendário 

detalhado que indique, por ordem de 

prioridade, as diferentes substâncias 

ativas para as quais devem ser adotados 

limites de transferência específicos. As 

agências (EFSA e EMA) devem ser 

consultadas durante a elaboração dessa 

lista. 

 24 meses após a data de entrada em vigor 

do presente regulamento, a Comissão 

apresenta um relatório ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, indicando os 

limites de transferência específicos 

adotados. 

Or. fr 

 

Alteração  194 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios podem ser 

fabricados e armazenados antes de a 

receita referida no artigo 15.º ser emitida. 

Esta disposição não deve aplicar-se a 

fabricantes de misturas na exploração ou 

no caso de fabrico de alimentos 

medicamentosos para animais ou 

produtos intermédios a partir de 

medicamentos veterinários em 

conformidade com os artigos 10.º ou 11.º 

da Diretiva 2001/82/CE. 

Suprimido 

Or. pt 
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Alteração  195 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios podem ser 

fabricados e armazenados antes de a receita 

referida no artigo 15.º ser emitida. Esta 

disposição não deve aplicar-se a 

fabricantes de misturas na exploração ou 

no caso de fabrico de alimentos 

medicamentosos para animais ou 

produtos intermédios a partir de 

medicamentos veterinários em 

conformidade com os artigos 10.º ou 11.º 

da Diretiva 2001/82/CE. 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios não podem 

ser fabricados e armazenados antes de a 

receita referida no artigo 15.º ser emitida. 

Or. en 

 

Alteração  196 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios podem ser 

fabricados e armazenados antes de a receita 

referida no artigo 15.º ser emitida. Esta 

disposição não deve aplicar-se a 

fabricantes de misturas na exploração ou 

no caso de fabrico de alimentos 

medicamentosos para animais ou 

produtos intermédios a partir de 

medicamentos veterinários em 

conformidade com os artigos 10.º ou 11.º 

da Diretiva 2001/82/CE. 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios podem ser 

fabricados e armazenados antes de a receita 

referida no artigo 15.º ser emitida. Esta 

disposição não deve aplicar-se a 

fabricantes de misturas móveis. 

Or. es 
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Justificação 

Não faz sentido que esta disposição não se aplique aos fabricantes de misturas nas 

explorações que dispõem de instalações físicas adequadas para a realização desta atividade, 

mas se aplique aos fabricantes de misturas móveis. 

 

Alteração  197 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios podem ser 

fabricados e armazenados antes de a receita 

referida no artigo 15.º ser emitida. Esta 

disposição não deve aplicar-se a 

fabricantes de misturas na exploração ou 

no caso de fabrico de alimentos 

medicamentosos para animais ou produtos 

intermédios a partir de medicamentos 

veterinários em conformidade com os 

artigos 10.º ou 11.º da Diretiva 

2001/82/CE. 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios podem ser 

fabricados e armazenados antes de a receita 

referida no artigo 15.º ser emitida. Esta 

disposição não deve aplicar-se a 

fabricantes de misturas na exploração, a 

fabricantes de misturas móveis ou no caso 

de fabrico de alimentos medicamentosos 

para animais ou produtos intermédios a 

partir de medicamentos veterinários em 

conformidade com os artigos 10.º ou 11.º 

da Diretiva 2001/82/CE, exceto em caso 

justificados com base em conhecimentos 

epidemiológicos ou clínicos. 

Or. en 

 

Alteração  198 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios podem ser 

fabricados e armazenados antes de a receita 

referida no artigo 15.º ser emitida. Esta 

disposição não deve aplicar-se a 

fabricantes de misturas na exploração ou 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios podem, por 

razões técnicas ligadas à produção, ser 

fabricados e armazenados antes de a receita 

referida no artigo 15.º ser emitida. Nesses 

casos, a natureza e a quantidade dos 
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no caso de fabrico de alimentos 

medicamentosos para animais ou produtos 

intermédios a partir de medicamentos 

veterinários em conformidade com os 

artigos 10.º ou 11.º da Diretiva 

2001/82/CE. 

alimentos medicamentosos para animais 

fabricados ou armazenados devem ser 

notificadas à autoridade competente. Esta 

disposição não deve aplicar-se a 

fabricantes de misturas na exploração nem 

a fabricantes de misturas móveis no caso 

de fabrico de alimentos medicamentosos 

para animais ou produtos intermédios a 

partir de medicamentos veterinários em 

conformidade com os artigos 10.º ou 11.º 

da Diretiva 2001/82/CE. 

Or. de 

Justificação 

A produção antecipada de alimentos medicamentosos para animais não deve levar a uma 

derrogação do requisito de apresentação de receita médico-veterinária previsto no artigo 

15.º.  Tais derrogações só devem ser concedidas por razões técnicas ligadas à produção, 

nomeadamente, para evitar atrasos ou contaminações. Para evitar abusos, os operadores 

devem ser obrigados a notificar a autoridade de controlo, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 882/2004, da natureza e da quantidade de alimentos medicamentosos 

para animais produzidos antecipadamente. 

 

Alteração  199 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Para além do disposto no artigo 11.º, 

n.º 1, no artigo 12.º e no artigo 14.º do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009, a 

rotulagem de alimentos medicamentosos 

para animais e os produtos intermédios 

deve ser feita em conformidade com o 

anexo III do presente regulamento. 

1. Para além do disposto no artigo 11.º, n.ºs 

1 e 4, no artigo 12.º, no artigo 14.º, no 

artigo 15.º, alíneas d), e) e f), no artigo 

17.º, n.º 1, alíneas a), d), e) e f), e no 

artigo 17.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento 

(CE) n.º 767/2009, a rotulagem de 

alimentos medicamentosos para animais e 

os produtos intermédios deve ser feita em 

conformidade com o anexo III do presente 

regulamento. 

Or. it 
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Justificação 

Os alimentos medicamentosos para animais e os produtos intermédios que contêm alimentos 

para animais estão sujeitos aos requisitos de rotulagem previstos não apenas no artigo 11.º, 

n.º 1, no artigo 12.º e no artigo 14.º do Regulamento (CE) n.º 767/2009, mas também no 

artigo 11.º, n.º 4, nos artigos 15.º e 17.º e no anexo IV do mesmo regulamento. Só estes 

requisitos de rotulagem específicos dos alimentos medicamentosos para animais e dos 

produtos intermédios devem ser mencionados no anexo III da proposta da Comissão 

Europeia. 

 

Alteração  200 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Para além do disposto no artigo 11.º, 

n.º 1, no artigo 12.º e no artigo 14.º do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009, a 

rotulagem de alimentos medicamentosos 

para animais e os produtos intermédios 

deve ser feita em conformidade com o 

anexo III do presente regulamento. 

1. Para além do disposto no artigo 11.º, 

n.os 1 e 4, e nos artigos 12.º, 14.º, 15.º e 

17.º do Regulamento (CE) n.º 767/2009, a 

rotulagem de alimentos medicamentosos 

para animais e os produtos intermédios 

deve ser feita em conformidade com o 

anexo III do presente regulamento. 

Or. en 

 

Alteração  201 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Para além do disposto no artigo 11.º, 

n.º 1, no artigo 12.º e no artigo 14.º do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009, a 

rotulagem de alimentos medicamentosos 

para animais e os produtos intermédios 

deve ser feita em conformidade com o 

anexo III do presente regulamento. 

1. Para além do disposto no artigo 11.º, 

n.º 1, no artigo 12.º e no artigo 14.º do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009, a 

rotulagem de alimentos medicamentosos 

para animais e de produtos intermédios 

deve ser feita em conformidade com o 

anexo III do presente regulamento, sempre 

que aqueles não sejam diretamente 

administrados como alimentos. 
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Or. de 

Justificação 

Os alimentos medicamentosos diretamente administrados a animais por fabricantes de 

misturas na exploração não necessitam de ser específica e adicionalmente rotulados. 

 

Alteração  202 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As tolerâncias permitidas no que toca 

às discrepâncias entre os valores da 

composição constantes do rótulo de um 

alimento medicamentoso para animais ou 

produto intermédio e os valores verificados 

nas análises aquando dos controlos oficiais 

efetuados em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 882/2004 são as 

que constam do anexo IV. 

3. Não são permitidas discrepâncias entre 

os valores da composição constantes do 

rótulo de um alimento medicamentoso para 

animais ou produto intermédio e os valores 

verificados nas análises aquando dos 

controlos oficiais. 

Or. en 

 

Alteração  203 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As tolerâncias permitidas no que toca às 

discrepâncias entre os valores da 

composição constantes do rótulo de um 

alimento medicamentoso para animais ou 

produto intermédio e os valores verificados 

nas análises aquando dos controlos oficiais 

efetuados em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 882/2004 são as que 

constam do anexo IV. 

3. Para além das tolerâncias indicadas no 

anexo IV do Regulamento (CE) n.º 

767/2009, as tolerâncias permitidas no que 

toca às discrepâncias entre o teor do 

princípio ativo constante do rótulo de um 

alimento medicamentoso para animais ou 

produto intermédio e os valores verificados 

nas análises aquando dos controlos oficiais 

efetuados em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 882/2004 são as que 
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constam do anexo IV. 

Or. it 

 

Alteração  204 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. As tolerâncias permitidas no que toca às 

discrepâncias entre os valores da 

composição constantes do rótulo de um 

alimento medicamentoso para animais ou 

produto intermédio e os valores verificados 

nas análises aquando dos controlos oficiais 

efetuados em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.º 882/2004 são as que 

constam do anexo IV. 

3. As tolerâncias permitidas no que toca às 

discrepâncias entre os valores da 

composição e o teor em substâncias ativas 

constantes do rótulo de um alimento 

medicamentoso para animais ou produto 

intermédio, por um lado, e os valores 

verificados nas análises aquando dos 

controlos oficiais efetuados, por outro, em 

conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 882/2004 são as que constam do 

anexo IV. 

Or. en 

 

Alteração  205 

Julie Girling, James Nicholson, Mairead McGuinness 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e os produtos intermédios só 

podem ser colocados no mercado em 

embalagens ou recipientes invioláveis. As 

embalagens ou recipientes devem ser 

selados de modo a que, quando forem 

abertos, o selo seja inutilizado e não possa 

voltar a utilizar-se. 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e os produtos intermédios só 

podem ser colocados no mercado em 

embalagens ou recipientes invioláveis. As 

embalagens ou recipientes devem ser 

selados de modo a que, quando forem 

abertos, o selo seja inutilizado e não possa 

voltar a utilizar-se. Devem ser previstas 

derrogações adequadas nos casos em que 

a aplicação desta exigência não seja 

necessária para proteger a saúde humana 
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ou animal ou os interesses do consumidor 

e represente um encargo administrativo e 

técnico excessivo. 

Or. en 

Justificação 

As exceções previstas no artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 767/2009 para o transporte de 

alimentos para animais devem ser incluídas na presente proposta de regulamento, a fim de 

assegurar a coerência com as disposições vigentes em matéria de transporte de alimentos 

medicamentosos para animais nalguns Estados-Membros. 

 

Alteração  206 

Norbert Erdős 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e os produtos intermédios só 

podem ser colocados no mercado em 

embalagens ou recipientes invioláveis. As 

embalagens ou recipientes devem ser 

selados de modo a que, quando forem 

abertos, o selo seja inutilizado e não possa 

voltar a utilizar-se. 

Os alimentos medicamentosos para 

animais e os produtos intermédios só 

podem ser colocados no mercado em 

embalagens ou recipientes invioláveis 

(incluindo sacos para embalagens). As 

embalagens ou recipientes devem ser 

selados de modo a que, quando forem 

abertos, o selo seja inutilizado e não possa 

voltar a utilizar-se. 

Or. hu 

 

Alteração  207 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 11.º-A 

 Comércio com países terceiros 
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 É proibida a importação, de países 

terceiros, de animais utilizados na 

alimentação humana aos quais tenham 

sido administrados alimentos 

medicamentosos contendo medicamentos 

veterinários antimicrobianos com o 

objetivo de prevenir doenças. Do mesmo 

modo, é proibida a importação de géneros 

alimentícios derivados destes animais. 

Or. fr 

 

Alteração  208 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 11.°-B 

 Rastreabilidade das substâncias ativas 

disseminadas nos ecossistemas 

 Os profissionais que emitam receitas 

devem manter um registo das receitas de 

substâncias ativas. As autoridades 

responsáveis pela gestão da água ou do 

ambiente devem manter um registo 

atualizado das receitas de substâncias 

ativas, a fim de assegurar a 

rastreabilidade da disseminação de 

produtos químicos nos ecossistemas. 

Or. en 

Justificação 

A fim de melhorar a eficiência da gestão da água, as autoridades competentes necessitam de 

saber quais as substâncias ativas que estão a ser disseminadas no ambiente e que possam 

estar presentes na água. 
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Alteração  209 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios devem 

garantir que os estabelecimentos sob o seu 

controlo sejam aprovados pela autoridade 

competente. 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos medicamentosos para animais 

que fabricam, armazenam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios devem 

garantir que os estabelecimentos sob o seu 

controlo sejam aprovados pela autoridade 

competente. Os operadores das empresas 

do setor dos alimentos medicamentosos 

para animais que transportam alimentos 

medicamentosos para animais ou 

produtos intermédios devem velar por que 

os estabelecimentos sob o seu controlo 

sejam registados junto da autoridade 

competente. 

 O primeiro parágrafo não se aplica aos 

operadores das empresas do setor dos 

alimentos medicamentosos para animais 

autorizados a distribuir medicamentos 

veterinários para venda a retalho, nem 

aos detentores de animais que armazenam 

ou utilizam alimentos medicamentosos 

para os seus próprios animais. 

Or. fr 

 

Alteração  210 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios devem 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios devem 
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garantir que os estabelecimentos sob o seu 

controlo sejam aprovados pela autoridade 

competente. 

garantir que os estabelecimentos sob o seu 

controlo sejam aprovados pela autoridade 

competente. Tal não se aplica aos 

estabelecimentos agrícolas que produzem 

alimentos medicamentosos destinados aos 

seus próprios animais. 

Or. de 

Justificação 

As aprovações são desnecessárias para os estabelecimentos agrícolas que só produzem 

alimentos medicamentosos destinados aos seus próprios animais - sob a supervisão de um 

veterinário. 

 

Alteração  211 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios devem 

garantir que os estabelecimentos sob o seu 

controlo sejam aprovados pela autoridade 

competente. 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fabricam, 

armazenam, transportam e colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais ou produtos intermédios devem 

garantir que os estabelecimentos sob o seu 

controlo sejam aprovados pela autoridade 

pública competente. 

Or. en 

 

Alteração  212 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros devem criar 

organismos competentes para a 



 

AM\1066386PT.doc 99/165 PE560.826v01-00 

 PT 

aprovação de fabricantes e grossistas de 

alimentos medicamentosos. 

Or. en 

Justificação 

A presente disposição visa permitir que os Estados-Membros criem organismos competentes 

pela aprovação de fabricantes e grossistas de alimentos medicamentosos. 

 

Alteração  213 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O fornecimento de alimentos 

medicamentosos aos detentores dos 

animais fica subordinado à apresentação e, 

no caso de fabrico por fabricantes de 

misturas na exploração, à posse, de uma 

receita médico-veterinária e às condições 

estabelecidas nos n.os 2 a 6. 

1. O fornecimento de alimentos 

medicamentosos aos detentores dos 

animais fica subordinado à apresentação e, 

no caso de fabrico por fabricantes de 

misturas na exploração, à posse, de uma 

receita médico-veterinária emitida por um 

veterinário e às condições estabelecidas 

nos n.os 2 a 6. 

Or. en 

 

Alteração  214 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta de regulamento 

N.º 15 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O fornecimento de alimentos 

medicamentosos aos detentores dos 

animais fica subordinado à apresentação e, 

no caso de fabrico por fabricantes de 

misturas na exploração, à posse, de uma 

receita médico-veterinária e às condições 

estabelecidas nos n.os 2 a 6. 

1. O fornecimento de alimentos 

medicamentosos aos detentores dos 

animais fica subordinado à apresentação e, 

no caso de fabrico por fabricantes de 

misturas na exploração, à posse de uma 

receita médico-veterinária, emitida após 

um exame médico-veterinário e o 
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estabelecimento de um diagnóstico ou 

após um controlo médico-veterinário de 

rotina, e às condições estabelecidas nos 

n.os 2 a 6. 

Or. ro 

 

Alteração  215 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A receita deve conter as informações 

estabelecidas no anexo V. A receita 

original deve ser conservada pelo 

fabricante ou, se for caso disso, pelo 

distribuidor. A pessoa que emite a receita e 

o detentor dos animais devem conservar 

uma cópia da receita. O original e as cópias 

devem ser conservados durante três anos a 

contar da data de emissão. 

2. A receita deve conter as informações 

estabelecidas no anexo V. A receita 

original deve ser conservada pelo 

fabricante ou, se for caso disso, pelo 

distribuidor. O veterinário que emite a 

receita e o detentor dos animais devem 

conservar uma cópia da receita. O original 

e as cópias devem ser conservados durante 

três anos a contar da data de emissão. 

Or. en 

 

Alteração  216 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A receita deve conter as informações 

estabelecidas no anexo V. A receita 

original deve ser conservada pelo 

fabricante ou, se for caso disso, pelo 

distribuidor. A pessoa que emite a receita e 

o detentor dos animais devem conservar 

uma cópia da receita. O original e as cópias 

devem ser conservados durante três anos a 

contar da data de emissão. 

2. A receita deve conter as informações 

estabelecidas no artigo 110.º do 

Regulamento (UE) n.º .../2015. 

(Medicamentos Veterinários). A receita 

original deve ser conservada pelo 

fabricante ou, se for caso disso, pelo 

distribuidor. A pessoa que emite a receita e 

o detentor dos animais devem conservar 

uma cópia da receita. O original e as cópias 

devem ser conservados durante três anos a 
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contar da data de emissão. 

Or. en 

 

Alteração  217 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A receita deve conter as informações 

estabelecidas no anexo V. A receita 

original deve ser conservada pelo 

fabricante ou, se for caso disso, pelo 

distribuidor. A pessoa que emite a receita e 

o detentor dos animais devem conservar 

uma cópia da receita. O original e as cópias 

devem ser conservados durante três anos a 

contar da data de emissão. 

2. A receita deve conter as informações 

estabelecidas no anexo V, com base no 

artigo 110.º do Regulamento relativo aos 

medicamentos veterinários1 a. A receita 

original deve ser conservada pelo 

fabricante ou, se for caso disso, pelo 

distribuidor. A pessoa que emite a receita e 

o detentor dos animais devem conservar 

uma cópia da receita. O original e as cópias 

devem ser conservados durante três anos a 

contar da data de emissão. 

 __________________ 

 1 a Proposta da Comissão, COM(2014) 558 

final 

Or. de 

Justificação 

As disposições relativas às receitas médico-veterinárias devem ser alinhadas com a atual 

proposta da Comissão para os medicamentos veterinários. 

 

Alteração  218 

Norbert Lins, Jan Huitema, Daniel Buda, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A receita deve conter as informações 

estabelecidas no anexo V. A receita 

2. A receita deve conter as informações 

estabelecidas no anexo V. A receita 
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original deve ser conservada pelo 

fabricante ou, se for caso disso, pelo 

distribuidor. A pessoa que emite a receita e 

o detentor dos animais devem conservar 

uma cópia da receita. O original e as cópias 

devem ser conservados durante três anos a 

contar da data de emissão. 

original deve ser conservada pelo 

fabricante ou, se for caso disso, pelo 

distribuidor. O veterinário que emite a 

receita, ou o profissional qualificado para 

o fazer nos termos da legislação nacional 

em vigor, e o detentor dos animais devem 

conservar uma cópia da receita. O original 

e as cópias devem ser conservados durante 

três anos a contar da data de emissão. 

 (N.B.: Alteração horizontal que substitui os 

termos pertinentes ao longo de todo o texto 

da proposta em apreço) 

Or. en 

 

Alteração  219 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Excetuando os alimentos 

medicamentosos para animais não 

utilizados na alimentação humana, os 

alimentos medicamentosos para animais 

não podem ser utilizados para mais do que 

um tratamento ao abrigo da mesma receita. 

3. Excetuando os alimentos 

medicamentosos para animais de 

companhia ou de lazer, os alimentos 

medicamentosos para animais não podem 

ser utilizados para mais do que um 

tratamento ao abrigo da mesma receita. 

Or. en 

 

Alteração  220 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A duração do tratamento deve ser 

consentânea com o resumo das 

características da pré-mistura 

medicamentosa incorporada nos 

alimentos medicamentosos para animais e 
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não deve exceder as três semanas no caso 

de alimentos medicamentosos para 

animais em que estejam incorporadas 

pré-misturas medicamentosas que 

contenham substâncias ativas com 

potencial para selecionar resistências. 

Or. en 

Justificação 

A utilização de alimentos medicamentosos para animais é regida pela receita do veterinário, 

que determina a duração do tratamento em função do resumo de características do produto. 

Convém salientar que tanto a prorrogação como o encurtamento de um tratamento pode 

aumentar a seleção de resistências. O período de tratamento adequado é aprovado no 

procedimento de autorização do medicamento veterinário. Atualmente, não existem 

tratamentos aprovados com uma duração superior a três semanas. 

 

Alteração  221 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Em derrogação do disposto no n.º 3, 

no caso de uma doença diagnosticada nos 

termos do artigo 15.º, n.º 5, os alimentos 

medicamentosos para animais que não 

tenham sido utilizados podem ser 

reutilizados sob receita, na condição de 

serem devidamente armazenados e 

identificados. 

Or. en 

 

Alteração  222 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração 

4. A receita será válida durante um prazo 

máximo de seis meses para animais não 

utilizados na alimentação humana e de 

três semanas para animais utilizados na 

alimentação humana. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  223 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A receita será válida durante um prazo 

máximo de seis meses para animais não 

utilizados na alimentação humana e de três 

semanas para animais utilizados na 

alimentação humana. 

4. A receita será válida a partir da sua 

data de emissão por um prazo máximo de 

seis meses para animais não utilizados na 

alimentação humana e de duas semanas 

para animais utilizados na alimentação 

humana. 

 No caso de alimentos medicamentosos 

para animais que contenham 

medicamentos veterinários compostos por 

substâncias com potencial para selecionar 

resistências, a receita deve ser válida a 

partir da data de emissão por um período 

máximo de uma semana. 

Or. en 

Justificação 

É preferível aplicar um período de validade de duas semanas (em vez de três semanas) a 

todas as substâncias, com exceção de agentes antimicrobianos e de antiparasitários (isto é, 

substâncias com potencial de seleção de resistências), relativamente aos quais é essencial 

prever um período de validade limitado a uma semana, a fim de calcular corretamente as 

doses para os animais (tendo em conta as importantes variações de peso devido aos 

aumentos de peso dos animais de engorda, como os porcos). 
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Alteração  224 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A receita será válida durante um prazo 

máximo de seis meses para animais não 

utilizados na alimentação humana e de 

três semanas para animais utilizados na 

alimentação humana. 

4. A receita será válida durante um prazo 

máximo de seis meses para animais de 

companhia e de lazer, e de três semanas 

para animais utilizados na alimentação 

humana e animais para curtumes. 

Or. en 

 

Alteração  225 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. A receita será válida durante um prazo 

máximo de seis meses para animais não 

utilizados na alimentação humana e de três 

semanas para animais utilizados na 

alimentação humana. 

4. A receita será válida durante um prazo 

máximo de seis meses para animais não 

utilizados na alimentação humana e de três 

meses para animais utilizados na 

alimentação humana. 

Or. de 

 

Alteração  226 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A utilização profilática 
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receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

limitada e pontual de vacinas e de 

tratamentos contra parasitas é justificada 

em casos de riscos substanciais e 

iminentes para a saúde. A pessoa que 

emitiu a receita deve verificar se a 

utilização daquela medicação se justifica 

por razões veterinárias para os animais 

visados. Além disso, essa pessoa deve 

assegurar-se de que a administração do 

medicamento veterinário em causa não é 

incompatível com um outro tratamento ou 

utilização e de que não existe qualquer 

contraindicação ou interação em caso de 

utilização de vários medicamentos 

veterinários. 

Or. en 

 

Alteração  227 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais ao cuidado da pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários. 

Or. en 
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Alteração  228 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários. 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pelo veterinário 

assistente que emitiu a receita e apenas 

para uma doença diagnosticada. O 

veterinário que emitiu a receita deve 

verificar se a utilização daquela medicação 

se justifica por razões veterinárias para os 

animais visados. Além disso, deve 

assegurar-se de que a administração do 

medicamento veterinário em causa não é 

incompatível com um outro tratamento ou 

utilização e de que não existe qualquer 

contraindicação ou interação em caso de 

utilização de várias pré-misturas 

medicamentosas. 

Or. en 

Justificação 

O veterinário assistente (isto é, que está familiarizado com a história clínica e com o estado 

de saúde do efetivo de animais) é, por definição, a única pessoa capaz de estabelecer um 

diagnóstico e de receitar um tratamento adequado. Por conseguinte, o papel dos veterinários 

com conhecimentos pertinentes das doenças dos animais e do estado de saúde do efetivo deve 

ser reforçado. É preferível a utilização da noção de «pré-misturas medicamentosas» (cf. 

acima a justificação da alteração n.º 5). 

 

Alteração  229 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 
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em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

num animal ou num grupo de animais 

examinados pelo veterinário que emitiu a 

receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. O veterinário que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

Or. it 

 

Alteração  230 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pelo veterinário 

que emitiu a receita e apenas para uma 

doença diagnosticada. O veterinário que 

emitiu a receita deve verificar se a 

utilização daquela medicação se justifica 

por razões veterinárias para os animais 

visados. Além disso, deve assegurar-se de 

que a administração do medicamento 

veterinário em causa não é incompatível 

com um outro tratamento ou utilização e de 

que não existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

Or. it 

Justificação 

O veterinário é, por definição, a única pessoa que pode realizar um diagnóstico e tomar uma 
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decisão sobre o tratamento adequado. O seu papel deve ser, portanto, reforçado. 

 

Alteração  231 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pelo veterinário 

que emitiu a receita e apenas para uma 

doença diagnosticada. O veterinário que 

emitiu a receita deve verificar se a 

utilização daquela medicação se justifica 

por razões veterinárias para os animais 

visados. Além disso, deve assegurar-se de 

que a administração do medicamento 

veterinário em causa não é incompatível 

com um outro tratamento ou utilização e de 

que não existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

Or. en 

 

Alteração  232 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pelo veterinário 

que emitiu a receita e apenas para uma 

doença diagnosticada. O veterinário que 

emitiu a receita deve verificar se a 

utilização daquela medicação se justifica 

por razões veterinárias para os animais 

visados. Além disso, deve assegurar-se de 
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administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

que a administração do medicamento 

veterinário em causa não é incompatível 

com um outro tratamento ou utilização e de 

que não existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

Or. en 

 

Alteração  233 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados, 

depois de ter tomado conhecimento dos 

sistemas de alimentação, das 

possibilidades de mistura e de outras 

especificidades relevantes. Além disso, 

deve assegurar-se de que a administração 

do medicamento veterinário em causa não 

é incompatível com um outro tratamento 

ou utilização e de que não existe qualquer 

contraindicação ou interação em caso de 

utilização de vários medicamentos 

veterinários 

Or. en 

 

Alteração  234 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em grupos de animais examinados pela 

pessoa que emitiu a receita e apenas para 

uma doença diagnosticada. A pessoa que 

emitiu a receita deve verificar se a 

utilização daquela medicação se justifica 

por razões veterinárias para os animais 

visados. Além disso, deve assegurar-se de 

que a administração do medicamento 

veterinário em causa não é incompatível 

com um outro tratamento ou utilização e de 

que não existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

Or. de 

 

Alteração  235 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta de regulamento 

N.º 15 – parágrafo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa que 

emitiu a receita e apenas para uma doença 

diagnosticada. A pessoa que emitiu a 

receita deve verificar se a utilização 

daquela medicação se justifica por razões 

veterinárias para os animais visados. Além 

disso, deve assegurar-se de que a 

administração do medicamento veterinário 

em causa não é incompatível com um outro 

tratamento ou utilização e de que não 

existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

5. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais examinados pela pessoa 

autorizada que emitiu a receita e apenas 

para uma doença diagnosticada. A pessoa 

que emitiu a receita deve verificar se a 

utilização daquela medicação se justifica 

por razões veterinárias para os animais 

visados. Além disso, deve assegurar-se de 

que a administração do medicamento 

veterinário em causa não é incompatível 

com um outro tratamento ou utilização e de 

que não existe qualquer contraindicação ou 

interação em caso de utilização de vários 

medicamentos veterinários 

Or. ro 
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Alteração  236 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A receita deve indicar, em conformidade 

com o resumo das características do 

medicamento veterinário, a taxa de 

inclusão do medicamento veterinário, 

calculada com base nos parâmetros 

relevantes. 

6. A receita deve indicar, em conformidade 

com o resumo das características do 

medicamento veterinário, a taxa de 

inclusão do medicamento veterinário e a 

quantidade de alimentos medicamentosos 

para animais, calculadas com base nos 

parâmetros relevantes. A dose diária do 

medicamento veterinário deve ser 

incorporada numa quantidade de 

alimento medicamentoso que assegure a 

ingestão da dose diária pelo animal em 

causa, tendo em conta que a dose de 

alimentos consumidos por animais 

doentes pode ser diferente da dose de 

ração diária habitual. 

Or. en 

 

Alteração  237 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A receita deve indicar, em conformidade 

com o resumo das características do 

medicamento veterinário, a taxa de 

inclusão do medicamento veterinário, 

calculada com base nos parâmetros 

relevantes. 

6. A receita deve indicar, em conformidade 

com o resumo das características do 

medicamento veterinário, a taxa de 

inclusão do medicamento veterinário e a 

quantidade de alimentos medicamentosos 

para animais, calculada com base nos 

parâmetros relevantes. A dose diária do 

medicamento veterinário deve ser 

incorporada numa quantidade de 

alimento que assegure a ingestão da dose 

diária pelo animal em causa, tendo em 
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conta que a dose de alimento consumida 

por animais doentes pode ser diferente da 

ração diária normal. 

Or. it 

 

Alteração  238 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A receita deve indicar, em conformidade 

com o resumo das características do 

medicamento veterinário, a taxa de 

inclusão do medicamento veterinário, 

calculada com base nos parâmetros 

relevantes. 

6. A receita deve indicar, em conformidade 

com o resumo das características do 

medicamento veterinário, a taxa de 

inclusão do medicamento veterinário e a 

quantidade de alimentos medicamentosos 

para animais, calculada com base nos 

parâmetros relevantes. A dose diária do 

medicamento veterinário deve ser 

incorporada numa quantidade de 

alimento medicamentoso que assegure a 

ingestão da dose diária pelo animal em 

causa, tendo em conta que a dose de 

alimento consumida por animais doentes 

pode ser diferente da ração diária normal. 

Or. it 

 

Alteração  239 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta de regulamento 

N.º 15 – parágrafo 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A receita deve indicar, em conformidade 

com o resumo das características do 

medicamento veterinário, a taxa de 

inclusão do medicamento veterinário, 

calculada com base nos parâmetros 

relevantes. 

6. A receita deve indicar, em conformidade 

com o resumo das características do 

medicamento veterinário, a taxa de 

inclusão do medicamento veterinário, 

calculada com base nos parâmetros 

relevantes, tendo em conta as 
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características do produto e, quando 

necessário, as circunstâncias associadas à 

geografia ou à estação. 

Or. ro 

 

Alteração  240 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. É necessário que, em conformidade 

com o artigo 5.º, n.º 2, alínea d), quem 

receita se certifique de que os alimentos 

medicamentosos para animais e os 

alimentos habitualmente utilizados para 

alimentar os animais tratados não 

contêm, como substâncias ativas, o 

mesmo coccidiostático. 

Or. fr 

 

Alteração  241 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-B. Os Estados-Membros podem 

autorizar as pessoas habilitadas a 

receitar, em virtude da legislação 

nacional aplicável e nas condições 

estabelecidas no artigo 10.º da Diretiva 

2001/82/CE, alimentos medicamentosos 

para animais que contenham vários 

medicamentos veterinários. Contudo, não 

é autorizada a receita de alimentos 

medicamentosos para animais que 

contenham vários medicamentos 

veterinários compostos por uma ou várias 
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substâncias antibióticas. 

Or. fr 

Justificação 

Por razões de saúde pública, é necessário manter o princípio da preparação de um alimento 

medicamentoso para animais a partir de um único medicamento veterinário autorizado. 

 

Alteração  242 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-B. Os Estados-Membros podem 

autorizar as pessoas habilitadas a 

receitar, em virtude da legislação 

nacional aplicável e nas condições 

estabelecidas no artigo 10.º da Diretiva 

2001/82/CE, alimentos medicamentosos 

para animais que contenham vários 

medicamentos veterinários. Contudo, não 

é autorizada a receita de alimentos 

medicamentosos para animais que 

contenham vários medicamentos 

veterinários compostos por uma ou várias 

substâncias antibióticas. 

Or. fr 

 

Alteração  243 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Utilização em animais utilizados na 

alimentação humana 

Utilização em animais utilizados na 

alimentação humana e em animais não 

utilizados na alimentação 
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Or. en 

Justificação 

Alteração relacionada com a alteração n.º 8, segundo a qual a utilização preventiva de 

antimicrobianos é proibida para todos os animais e não apenas para os animais utilizados na 

alimentação humana, o que se deve refletir no título. 

 

Alteração  244 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Utilização em animais utilizados na 

alimentação humana 

Utilização em animais 

Or. en 

 

Alteração  245 

Fredrick Federley, Hannu Takkula, Marit Paulsen 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Utilização em animais utilizados na 

alimentação humana 

Utilização em animais 

Or. en 

 

Alteração  246 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – título 
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Texto da Comissão Alteração 

Utilização em animais utilizados na 

alimentação humana 

Utilização 

Or. fr 

 

Alteração  247 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fornecem 

alimentos medicamentosos a detentores de 

animais utilizados na alimentação 

humana ou os fabricantes de misturas na 

exploração que produzem alimentos 

medicamentos destinados a animais 

utilizados na alimentação humana devem 

assegurar que as quantidades fornecidas ou 

misturadas não excedem: 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fornecem 

alimentos medicamentosos a detentores de 

animais ou os fabricantes de misturas na 

exploração que produzem alimentos 

medicamentosos destinados a animais 

utilizados na alimentação humana devem 

assegurar que as quantidades fornecidas ou 

misturadas não excedem: 

Or. en 

 

Alteração  248 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fornecem 

alimentos medicamentosos a detentores de 

animais utilizados na alimentação humana 

ou os fabricantes de misturas na exploração 

que produzem alimentos medicamentos 

destinados a animais utilizados na 

alimentação humana devem assegurar que 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que fornecem 

alimentos medicamentosos a detentores de 

animais utilizados na alimentação humana 

ou os fabricantes de misturas na exploração 

que produzem alimentos medicamentosos 

destinados a animais utilizados na 

alimentação humana devem assegurar que 
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as quantidades fornecidas ou misturadas 

não excedem: 

as quantidades fornecidas ou misturadas 

não excedem as quantidades definidas na 

receita. 

Or. en 

 

Alteração  249 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor 

dos alimentos para animais que fornecem 
alimentos medicamentosos a detentores de 

animais utilizados na alimentação 

humana ou os fabricantes de misturas na 

exploração que produzem alimentos 
medicamentos destinados a animais 

utilizados na alimentação humana devem 

assegurar que as quantidades fornecidas ou 

misturadas não excedem: 

1. Relativamente aos alimentos 

medicamentosos que contenham 

medicamentos veterinários 

antimicrobianos, os operadores das 

empresas do setor dos alimentos para 

animais que fornecem esses alimentos 

medicamentosos a detentores de animais 

utilizados na alimentação humana devem 

assegurar que as quantidades fornecidas ou 

misturadas não excedem: 

Or. en 

Justificação 

É necessário estabelecer uma distinção entre os alimentos para animais que contêm 

medicamentos veterinários antimicrobianos e os que não contêm tais medicamentos. Não 

deve ser permitida a mistura na exploração de alimentos medicamentosos com medicamentos 

veterinários antimicrobianos. 

 

Alteração  250 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor dos 1. Os operadores das empresas do setor dos 
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alimentos para animais que fornecem 

alimentos medicamentosos a detentores de 

animais utilizados na alimentação humana 

ou os fabricantes de misturas na exploração 

que produzem alimentos medicamentos 

destinados a animais utilizados na 

alimentação humana devem assegurar que 

as quantidades fornecidas ou misturadas 

não excedem: 

alimentos medicamentosos para animais 

que fornecem alimentos medicamentosos a 

detentores de animais utilizados na 

alimentação humana ou os fabricantes de 

misturas na exploração que produzem 

alimentos medicamentos destinados a 

animais utilizados na alimentação humana 

devem assegurar que as quantidades 

fornecidas ou misturadas não excedem: 

Or. fr 

 

Alteração  251 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) As quantidades indicadas na receita; e Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A utilização de alimentos medicamentosos é regida pela receita do médico veterinário, que 

determina, com base no resumo das características do produto aprovado, a duração final do 

tratamento. A proposta original sugere limitar o tratamento/a utilização de alimentos 

medicamentosos que contenham agentes antimicrobianos a um período máximo de duas 

semanas. Deve ser tido em consideração que tanto a prorrogação como o encurtamento do 

tratamento pode potenciar a seleção de resistências. O período de tratamento adequado é 

avaliado e aprovado na autorização do medicamento veterinário (ou pré-mistura), devendo 

ser seguido na prática. Atualmente, ainda não foram aprovados tratamentos com duração 

superior a três semanas. 

 

Alteração  252 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

a) As quantidades indicadas na receita; e Suprimido 

Or. en 

Justificação 

Texto incorporado no n.º 1 — parte introdutória. 

 

Alteração  253 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16.° – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) As quantidades necessárias para um 

mês de tratamento, ou para duas semanas 

em caso de alimentos medicamentosos 

para animais que contenham 

medicamentos veterinários 

antimicrobianos. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  254 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) As quantidades necessárias para um 

mês de tratamento, ou para duas semanas 

em caso de alimentos medicamentosos 

para animais que contenham 

medicamentos veterinários 

antimicrobianos. 

Suprimido 

Or. it 
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Justificação 

É a receita do veterinário que faz fé. 

 

Alteração  255 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16.° – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para duas semanas em 

caso de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos. 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento. 

Or. de 

 

Alteração  256 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para duas semanas em 

caso de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos. 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para duas semanas em 

caso de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos, salvo se a 

receita do veterinário determinar um 

período mais longo, em casos excecionais, 

com a respetiva justificação. 

Or. en 

 

Alteração  257 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para duas semanas em 

caso de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos. 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para dez dias em caso de 

alimentos medicamentosos para animais 

que contenham medicamentos veterinários 

antimicrobianos, salvo disposição em 

contrário na receita, em conformidade 

com o resumo das características do 

produto. 

Or. en 

 

Alteração  258 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para duas semanas em 

caso de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos. 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para duas semanas em 

caso de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos, ou as 

quantidades necessárias para o período 

mencionado no resumo das 

características do produto, salvo 

autorização em contrário ao abrigo do 

Regulamento (UE) n.º .../2015. 

(Medicamentos Veterinários). 

Or. en 

Justificação 

O regulamento referente aos alimentos medicamentosos e o regulamento referente aos 

medicamentos veterinários estão interligados. É, por isso, importante mencionar na presente 

proposta as condições de utilização e a duração indicadas no regulamento sobre 

medicamentos veterinários. Em certas circunstâncias, um tratamento com agentes 

antimicrobianos tem duração superior a duas semanas e o regulamento sobre alimentos 

medicamentosos deve ter esse facto em consideração. 
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Alteração  259 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para duas semanas em 

caso de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos. 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para duas semana em 

caso de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos, exceto se o 

resumo das características do 

medicamento veterinário antimicrobiano 

receitado permitir um período de 

tratamento superior a uma semana. 

Or. ro 

 

Alteração  260 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para duas semanas em 

caso de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos. 

b) As quantidades necessárias para um mês 

de tratamento, ou para duas semanas em 

caso de alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos para animais 

utilizados na alimentação humana e para 

animais de curtumes. 

Or. en 

 

Alteração  261 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 
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Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Relativamente aos alimentos 

medicamentosos que não contenham 

medicamentos veterinários 

antimicrobianos, os operadores das 

empresas do setor dos alimentos para 

animais que forneçam alimentos 

medicamentosos a detentores de animais 

utilizados na alimentação humana ou os 

fabricantes de misturas de alimentos 

medicamentosos na exploração destinados 

a animais utilizados na alimentação 

humana devem garantir que as 

quantidades fornecidas ou misturadas 

não excedem as quantidades previstas na 

receita. 

Or. en 

Justificação 

É necessário introduzir um ponto distinto relativo aos alimentos medicamentosos para 

animais que não contenham medicamentos veterinários antimicrobianos (nos casos em que a 

mistura na exploração seja permitida). 

 

Alteração  262 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Os Estados-Membros devem garantir 

que os detentores de animais utilizados na 

alimentação humana aplicam as medidas 

preventivas indicadas no anexo V-A antes 

de recorrerem à metafilaxia através da 

utilização de alimentos medicamentosos 

que contenham agentes antimicrobianos. 

 (A presente alteração está relacionada 
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com a alteração que introduz o novo anexo 

V-A). 

Or. en 

Justificação 

Devem ser estabelecidas condições claras relativamente à metafilaxia. 

 

Alteração  263 

Annie Schreijer-Pierik, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-C. Antes de renovar a receita, o 

veterinário deve efetuar um teste de 

sensibilidade e avaliar se o tratamento 

pode ou não ser interrompido ou se tem 

de ser continuado ou alterado. 

Or. en 

 

Alteração  264 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação 

humana. 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados. 

Or. it 
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Alteração  265 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação humana. 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento de animais utilizados na 

alimentação humana. Os alimentos 

medicamentosos que contenham 

medicamentos veterinários 

antimicrobianos, nomeadamente 

antibióticos, podem ser autorizados em 

casos excecionais antes de ser 

diagnosticada uma doença ou antes de 

surgirem sinais clínicos, mediante receita 

médico-veterinária, com base nos 

conhecimentos epidemiológicos e clínicos 

da pessoa que emite a receita. 

Or. en 

Justificação 

Os alimentos medicamentosos para animais são apenas um possível método de administração 

de medicamentos veterinários e a restrição de alimentos medicamentosos que contenham 

agentes antimicrobianos não é uma resposta adequada para combater o risco global para a 

saúde pública representado pela resistência antimicrobiana decorrente de diferentes métodos 

de administração. A utilização de agentes antimicrobianos para reforçar o rendimento da 

produção animal já é proibida e a respetiva utilização para fins preventivos só em permitida 

em circunstâncias excecionais, com base no parecer da pessoa que emite a receita. 

 

Alteração  266 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 2. Os alimentos medicamentosos para 
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animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação humana. 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antibióticos antimicrobianos 

não podem ser utilizados com o intuito de 

prevenir uma doença em animais utilizados 

na alimentação humana, salvo se essa 

utilização for permitida ao abrigo do 

Regulamento (UE) n.º .../2015 

(Medicamentos Veterinários). 

Or. en 

 

Alteração  267 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação 

humana. 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos devem ser 

utilizados em conformidade com normas 

adequadas de criação animal e nunca 
devem ser utilizados para tratamento 

preventivo (utilização profilática) ou para 

melhorar o rendimento dos animais. Os 

tratamentos de grupo só devem ser 

utilizados em casos justificados em que o 

tratamento individual não seja adequado. 

Or. en 

 

Alteração  268 

Tom Vandenkendelaere, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antibióticos não podem ser 

utilizados com o intuito de melhorar o 
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rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação humana. 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação humana. 

Or. en 

 

Alteração  269 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação 

humana. 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais. 

Or. en 

 

Alteração  270 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação 

humana. 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença. 

Or. fr 

 

Alteração  271 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação 

humana. 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados para profilaxia. A 

metafilaxia é autorizada para minimizar a 

transmissão de uma infeção dentro de um 

grupo de animais no qual a presença de 

um agente infecioso tenha sido 

confirmada. 

Or. en 

 

Alteração  272 

Norbert Lins, Peter Jahr, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação 

humana. 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antibióticos não podem ser 

utilizados para tratamento preventivo 

(profilaxia). A profilaxia com agentes 

antimicrobianos nunca deverá ser 

utilizada de forma sistemática, nem para 

compensar a falta de higiene ou de 

condições de criação inadequadas. 

Or. en 

Justificação 

Foi acrescentada uma clarificação com base nas definições da PEURMA. A proibição da 

promoção do crescimento foi já mencionada nos considerandos. É importante que o 

tratamento preventivo não seja administrado nem a animais utilizados na alimentação 

humana, nem a animais não utilizados na alimentação humana. 
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Alteração  273 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação 

humana. 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados para tratamento preventivo 

(profilaxia). A profilaxia com agentes 

antimicrobianos nunca deverá ser 

utilizada de forma sistemática, nem para 

compensar a falta de higiene ou de 

condições de criação inadequadas. 

Or. en 

Justificação 

Foi acrescentada uma clarificação com base nas definições da PEURMA. A proibição da 

promoção do crescimento foi já mencionada nos considerandos. É importante que o 

tratamento preventivo não seja administrado nem a animais utilizados na alimentação 

humana, nem a animais não utilizados na alimentação humana. 

 

Alteração  274 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação humana. 

2. Uma vez que existe uma relação direta 

entre boas práticas de criação animal e a 

utilização responsável de medicamentos 

veterinários, os alimentos medicamentosos 

para animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

nunca ser utilizados com o intuito de 

melhorar o rendimento ou prevenir uma 

doença em animais utilizados na 

alimentação humana. 
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Or. en 

 

Alteração  275 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais utilizados na alimentação 

humana. 

2. Os alimentos medicamentosos para 

animais que contenham medicamentos 

veterinários antimicrobianos não podem 

ser utilizados com o intuito de melhorar o 

rendimento ou prevenir uma doença em 

animais domésticos ou de exploração. 

Or. de 

Justificação 

A utilização profilática de antibióticos em animais domésticos e de exploração deve ser 

estritamente proibida. 

 

Alteração  276 

Norbert Erdős 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Os operadores das empresas do setor 

dos alimentos para animais que 

alimentam animais utilizados na 

alimentação humana com alimentos 

medicamentosos devem manter registos 

em conformidade com artigo 69.º da 

Diretiva 2001/82/CE. Esses registos 

devem ser mantidos durante cinco anos 

após a data de administração dos 

alimentos medicamentos para animais, 

incluindo quando o animal for abatido 

Suprimido 
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durante esse período de cinco anos. 

Or. hu 

Justificação 

O artigo 69.º da Diretiva 2001/82/CE obriga os proprietários ou os detentores de animais 

utilizados na alimentação humana, e não os operadores de empresas no setor da alimentação 

para animais, a conservar registos. Por conseguinte, esta secção deve ser suprimida, a fim de 

manter a harmonia com as regras da Diretiva 2001/82/CE. 

 

Alteração  277 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que alimentam 

animais utilizados na alimentação humana 

com alimentos medicamentosos devem 

manter registos em conformidade com 

artigo 69.º da Diretiva 2001/82/CE. Esses 

registos devem ser mantidos durante cinco 

anos após a data de administração dos 

alimentos medicamentos para animais, 

incluindo quando o animal for abatido 

durante esse período de cinco anos. 

4. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que produzem 

alimentos medicamentosos e os detentores 

de animais utilizados na alimentação 

humana e alimentados com alimentos 

medicamentosos devem conservar registos 

em conformidade com artigo 69.º da 

Diretiva 2001/82/CE. Esses registos devem 

ser mantidos durante cinco anos após a 

data de administração dos alimentos 

medicamentos para animais, incluindo 

quando o animal for abatido durante esse 

período de cinco anos. 

Or. en 

Justificação 

Tanto as empresas do setor dos alimentos para animais como os detentores de animais 

alimentados com alimentos medicamentosos devem conservar registos. 

 

Alteração  278 

Paolo De Castro 
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Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que alimentam 

animais utilizados na alimentação humana 

com alimentos medicamentosos devem 

manter registos em conformidade com 

artigo 69.º da Diretiva 2001/82/CE. Esses 

registos devem ser mantidos durante cinco 

anos após a data de administração dos 

alimentos medicamentos para animais, 

incluindo quando o animal for abatido 

durante esse período de cinco anos. 

4. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que alimentam 

animais utilizados na alimentação humana 

com alimentos medicamentosos devem 

manter registos em conformidade com 

artigo 69.º da Diretiva 2001/82/CE. Esses 

registos devem ser mantidos durante três 

anos após a data de administração dos 

alimentos medicamentos para animais, 

incluindo quando o animal for abatido 

durante esse período de cinco anos. 

Or. it 

 

Alteração  279 

Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jan Huitema 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que alimentam 

animais utilizados na alimentação humana 

com alimentos medicamentosos devem 

manter registos em conformidade com 

artigo 69.º da Diretiva 2001/82/CE. Esses 

registos devem ser mantidos durante cinco 

anos após a data de administração dos 

alimentos medicamentos para animais, 

incluindo quando o animal for abatido 

durante esse período de cinco anos. 

4. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que alimentam 

animais utilizados na alimentação humana 

com alimentos medicamentosos devem 

manter registos em conformidade com 

artigo 69.º da Diretiva 2001/82/CE. Esses 

registos devem ser mantidos durante cinco 

anos após a data de administração dos 

alimentos medicamentos para animais, 

incluindo quando o animal for abatido 

durante esse período de cinco anos. Os 

Estados-Membros devem garantir que os 

dados constantes desses registos são 

recolhidos e transferidos para a base de 

dados sobre medicamentos veterinários da 

União, como previsto nos artigos 51.º e 

54.º do Regulamento (UE) n.º .../2015 

(Medicamentos Veterinários). 

Or. en 
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Alteração  280 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os alimentos medicamentosos 

embalados para administração em 

animais utilizados na alimentação 

humana devem ser armazenados 

separadamente. Os silos que tenham 

contido alimentos medicamentosos devem 

ser esvaziados antes de receberem outros 

tipos de alimentos para animais e devem 

ser regularmente limpos. 

Or. fr 

 

Alteração  281 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-B. Os alimentos medicamentosos para 

animais receitados só podem ser utilizados 

em animais ao cuidado da pessoa que 

emitiu a receita e em conformidade com 

as indicações da receita. 

Or. en 

 

Alteração  282 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – título 
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Texto da Comissão Alteração 

Sistema de recolha de produtos não usados 

ou expirados 

Sistema de recolha de produtos expirados 

Or. it 

 

Alteração  283 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sistema de recolha de produtos não usados 

ou expirados 

Sistema de recolha de produtos expirados 

Or. it 

 

Alteração  284 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo ou caso o 

detentor dos animais tenha recebido uma 

quantidade maior de alimentos 

medicamentosos do que a que realmente 

necessita para o tratamento a que se refere 

a receita veterinária. 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo ou caso o 

detentor dos animais tenha recebido uma 

quantidade maior de alimentos 

medicamentosos do que a que realmente 

necessita para o tratamento a que se refere 

a receita veterinária. Os Estados-Membros 

devem também garantir que os 

fabricantes de alimentos medicamentosos 

para animais e os agricultores recebam 

informações sobre a localização dos 

pontos de recolha e sobre o modo de levar 
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os excedentes de alimentos 

medicamentosos não utilizados até esses 

pontos de recolha. Os Estados-Membros 

devem garantir que os operadores dos 

pontos de recolha conservem registos dos 

alimentos medicamentosos recolhidos. 

Esses registos devem ser mantidos 

durante cinco anos após a recolha. 

Or. en 

 

Alteração  285 

Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo ou caso o 

detentor dos animais tenha recebido uma 

quantidade maior de alimentos 

medicamentosos do que a que realmente 

necessita para o tratamento a que se refere 

a receita veterinária. 

Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo ou caso o 

detentor dos animais tenha recebido uma 

quantidade maior de alimentos 

medicamentosos do que a que realmente 

necessita para o tratamento a que se refere 

a receita veterinária. 

Or. es 

Justificação 

Compete aos operadores estabelecer os procedimentos de retirada e eliminação dos 

alimentos medicamentosos para animais a que se refere o artigo 17.º, estabelecendo-se 

igualmente essa obrigação para os alimentos não medicamentosos no ponto sobre 

reclamações e retirada de produtos da circulação contido no anexo II do Regulamento (CE) 

n.º 183/2005. 

Alteração  286 

Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez 
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Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo ou caso o 

detentor dos animais tenha recebido uma 

quantidade maior de alimentos 

medicamentosos do que a que realmente 

necessita para o tratamento a que se refere 

a receita veterinária. 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo ou caso o 

detentor dos animais tenha recebido uma 

quantidade maior de alimentos 

medicamentosos do que a que realmente 

necessita para o tratamento a que se refere 

a receita veterinária. Nesses casos, deve ser 

inscrita, no livro de registo veterinário, a 

justificação para tais sobras. 

Or. pt 

Alteração  287 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo ou caso o 

detentor dos animais tenha recebido uma 

quantidade maior de alimentos 

medicamentosos do que a que realmente 

necessita para o tratamento a que se 

refere a receita veterinária. 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo. O material 

recolhido deve ser eliminado de acordo 

com a regulamentação em vigor. 

Or. it 

Justificação 

Só devem ser previstos sistemas de recolha para os produtos que estejam fora do prazo e não 

possam ser utilizados. Os excedentes de alimentos medicamentosos para animais devem ser 

eliminados como resíduos de acordo com a regulamentação europeia relativa aos resíduos. 
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Alteração  288 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo ou caso o 

detentor dos animais tenha recebido uma 

quantidade maior de alimentos 

medicamentosos do que a que realmente 

necessita para o tratamento a que se 

refere a receita veterinária. 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo. O material 

recolhido deve ser eliminado de acordo 

com a regulamentação em vigor. 

Or. it 

 

Alteração  289 

Matt Carthy, Miguel Viegas 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar a 

existência de sistemas de recolha 

adequados para os alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios fora de prazo ou caso o 

detentor dos animais tenha recebido uma 

quantidade maior de alimentos 

medicamentosos do que a que realmente 

necessita para o tratamento a que se refere 

a receita veterinária. 

Os Estados-Membros devem, em 

colaboração com os operadores do setor, 

criar sistemas de recolha adequados para 

os alimentos medicamentosos para animais 

e produtos intermédios fora de prazo ou 

caso o detentor dos animais tenha recebido 

uma quantidade maior de alimentos 

medicamentosos do que a que realmente 

necessita para o tratamento a que se refere 

a receita veterinária. 

Or. en 
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Alteração  290 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os operadores de empresas do setor dos 

alimentos para animais devem colocar à 

disposição das autoridades competentes 

dos Estados-Membros os dados 

necessários para calcular o volume de 

vendas de medicamentos veterinários 

incorporados em alimentos 

medicamentosos finais. 

 Os Estados-Membros recolhem os dados 

pertinentes e comparáveis sobre o volume 

de vendas de alimentos medicamentosos 

que contenham substâncias ativas 

antimicrobianas. 

 Os Estados-Membros transmitem à 

autoridade europeia competente os dados 

sobre o volume de vendas de alimentos 

medicamentosos que contenham 

substâncias ativas antimicrobianas. 

 A autoridade europeia analisa os dados e 

publica um relatório anual. 

Or. en 

Justificação 

Segundo o plano de ação da Comissão Europeia, o acompanhamento das vendas e/ou da 

utilização de medicamentos que contenham agentes antimicrobianos é vivamente 

recomendado. Considera-se, por conseguinte, benéfico definir as regras aplicáveis a esse 

acompanhamento no caso dos alimentos medicamentosos, que contêm agentes 

antimicrobianos e representam uma grande parte do consumo total de medicamentos 

veterinários antimicrobianos. 

 

Alteração  291 

Hannu Takkula 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 1 – ponto 2 - alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração 

c) Permitir que a maquinaria que entra em 

contacto com os alimentos para animais 

seja seca após todos os processos de 

limpeza com líquidos. 

c) Permitir que a maquinaria que entra em 

contacto com os alimentos para animais, 

exceto a maquinaria destinada a 

alimentos húmidos, seja seca após todos os 

processos de limpeza com líquidos. 

Or. en 

 

Alteração  292 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 2 – ponto 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor 

dos alimentos para animais devem dispor 

de pessoal suficiente com as competências 

e as qualificações requeridas para o 

fabrico dos produtos em causa. Todo o 

pessoal deve ser informado claramente 

por escrito das suas tarefas, 

responsabilidades e competências, 

nomeadamente sempre que houver 

alterações, a fim de se obter a qualidade 

desejada do produto. 

1. Deve ser designada uma pessoa 

qualificada como responsável pelo fabrico 

de alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios e uma 

pessoa qualificada como responsável pelo 

controlo da qualidade. Estas pessoas 

devem ser independentes uma da outra. 

Or. fr 

 

Alteração  293 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 2 – ponto 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Deve ser designada uma pessoa 

qualificada como responsável pelo fabrico 

de alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios e uma 

As pessoas qualificadas responsáveis pelo 

fabrico e pelo controlo da qualidade devem 

ter qualificações ou competências 

específicas em matéria de medicamentos 
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pessoa qualificada como responsável pelo 

controlo da qualidade. 

veterinários. As pessoas qualificadas 

responsáveis pelo fabrico e pelo controlo 

da qualidade não podem receitar 

alimentos medicamentosos para animais 

destinados a ser fabricados ou 

controlados nos estabelecimentos onde 

exercem a sua atividade profissional. 

Or. fr 

 

Alteração  294 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 2 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Deve ser elaborado, e posto à 

disposição das autoridades competentes 

em caso de inspeção, um organigrama 

que especifique as qualificações e as 

responsabilidades do pessoal de 

supervisão. 

2. O fabricante deve assegurar uma 

formação sobre os riscos específicos 

associados aos alimentos medicamentosos 

para animais e aos medicamentos 

veterinários a todo o pessoal que tem de 

entrar nas zonas de produção ou nos 

laboratórios de controlo (pessoal técnico, 

incluindo o pessoal de manutenção e 

limpeza), bem como a qualquer outra 

pessoa cujas atividades possam 

influenciar a qualidade dos produtos. Os 

membros do pessoal recém-recrutados 

devem receber uma formação adequada 

às tarefas que lhes são atribuídas. 

Deve-lhes ser assegurada formação 

contínua e a eficácia prática da mesma 

deve ser periodicamente avaliada. Os 

programas de formação devem ser 

disponibilizados e aprovados, conforme o 

caso, pela pessoa qualificada responsável 

pelo fabrico ou pela pessoa qualificada 

responsável pelo controlo da qualidade. 

Os registos das sessões de formação 

devem ser mantidos. 

Or. fr 
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Alteração  295 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – secção 2 – ponto 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Todas as pessoas que entrem numa 

zona de fabrico devem usar vestuário de 

proteção apropriado para as operações 

que aí se realizam. Deve ser evitado o 

contacto direto entre as mãos do operador 

e os produtos não protegidos ou elementos 

do material que entrem em contacto com 

os produtos. 

Or. fr 

 

Alteração  296 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – Secção 3 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Devem ser adotadas medidas técnicas ou 

organizacionais para evitar a contaminação 

cruzada e erros, para efetuar controlos 

durante o fabrico e para garantir um 

rastreio eficaz dos produtos utilizados no 

fabrico de alimentos medicamentosos para 

animais e de produtos intermédios. 

2. Devem ser adotadas medidas técnicas ou 

organizacionais para impedir a 

contaminação cruzada e erros, para efetuar 

controlos durante o fabrico e para garantir 

um rastreio eficaz dos produtos utilizados 

no fabrico de alimentos medicamentosos 

para animais e de produtos intermédios. 

Or. en 

 

Alteração  297 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 3 – ponto 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. Devem ser adotadas medidas técnicas ou 

organizacionais para evitar a contaminação 

cruzada e erros, para efetuar controlos 

durante o fabrico e para garantir um 

rastreio eficaz dos produtos utilizados no 

fabrico de alimentos medicamentosos para 

animais e de produtos intermédios. 

2. Devem ser adotadas medidas técnicas ou 

organizacionais para minimizar a 

contaminação cruzada e erros, para efetuar 

controlos durante o fabrico e para garantir 

um rastreio eficaz dos produtos utilizados 

no fabrico de alimentos medicamentosos 

para animais e de produtos intermédios. 

Or. it 

 

Alteração  298 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – Secção 3 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A presença de substâncias indesejáveis 

na aceção da Diretiva 2002/32/CE e de 

outros contaminantes para a saúde humana 

e animal deve ser monitorizada, e devem 

ser tomadas medidas adequadas para 

minimizar esta presença. 

3. A presença de substâncias indesejáveis 

na aceção da Diretiva 2002/32/CE e de 

outros contaminantes para a saúde humana 

e animal deve ser proibida, e devem ser 

tomadas medidas adequadas para evitar 

esta presença. 

Or. en 

 

Alteração  299 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 4 – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. No âmbito de um sistema de controlo 

da qualidade, os operadores das empresas 

do sector dos alimentos para animais 

devem ter acesso a um laboratório com 

pessoal e equipamento adequados. 

1. O plano de controlo da qualidade deve 

definir regras em matéria de fases de 

fabrico ou de incompatibilidades entre 

operações de fabrico. Este plano deve 

igualmente definir, se necessário, as 

operações de fabrico que devem ser 

realizadas em instalações específicas. 
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Or. fr 

 

Alteração  300 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 6 – ponto 2 - alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) Informações sobre a pessoa que emitiu a 

receita, incluindo, pelo menos, nome e 

endereço. 

i) Informações sobre o veterinário que 

emitiu a receita, incluindo, pelo menos, 

nome e endereço. 

Or. en 

 

Alteração  301 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 6 – ponto 2 - alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) Informações sobre a pessoa que emitiu a 

receita, incluindo, pelo menos, nome e 

endereço. 

i) Para o distribuidor que fornece o 

detentor de animais, informações sobre a 

pessoa que emitiu a receita, incluindo, pelo 

menos, nome e endereço 

Or. en 

 

Alteração  302 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo – secção 7 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

RECLAMAÇÕES E RETIRADA DE 

PRODUTOS DA CIRCULAÇÃO 
FARMACOVIGILÂNCIA, 
RECLAMAÇÕES E RETIRADA DE 

PRODUTOS DA CIRCULAÇÃO 
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Or. fr 

 

Alteração  303 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 7 – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos para animais que colocam no 

mercado alimentos medicamentosos para 

animais e produtos intermédios devem 

estabelecer um sistema de registo e de 

tratamento de reclamações. 

1. Os operadores das empresas do setor dos 

alimentos medicamentosos para animais 

que colocam no mercado alimentos 

medicamentosos para animais e produtos 

intermédios devem estabelecer um sistema 

de registo e de tratamento de reclamações. 

Or. fr 

 

Alteração  304 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 1 – secção 7 – ponto 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os operadores das empresas do setor 

dos alimentos medicamentosos para 

animais, com exceção dos detentores de 

animais, devem comunicar quaisquer 

suspeitas de reações adversas aos 

alimentos medicamentosos para animais à 

autoridade competente e ao titular da 

autorização de introdução no mercado do 

medicamento veterinário incluído na 

composição do alimento medicamentoso 

para animais. As informações pertinentes 

recolhidas no âmbito destas 

comunicações devem ser integradas no 

sistema de farmacovigilância descrito no 

título VII da Diretiva 2001/82/CE. 

Or. fr 
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Alteração  305 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – secção 7-A (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 SECÇÃO 7-A 

 OPERAÇÕES REALIZADAS POR 

TERCEIROS 

 As atividades externalizadas devem ser 

enquadradas por um contrato definido de 

forma apropriada, aprovado e controlado, 

a fim de evitar mal-entendidos que 

possam dar lugar a um trabalho ou a um 

produto de qualidade insuficiente. Deve 

ser redigido um contrato entre o 

comitente e o subcontratante no intuito de 

fixar claramente as obrigações de cada 

parte. Este contrato deve indicar 

claramente a forma como as pessoas 

qualificadas responsáveis pelo fabrico, 

pelo transporte e pelo controlo da 

qualidade exercem as suas 

responsabilidades. 

 Um contrato escrito deve cobrir as 

atividade de fabrico e/ou de análise e/ou 

de transporte confiadas pelo comitente e 

todas as disposições técnicas adotadas 

relativamente a essas questões. Todas as 

disposições contidas no contrato, 

incluindo qualquer proposta de 

modificação técnica ou outras 

disposições, devem ser conformes com o 

disposto no presente regulamento. 

Or. fr 

 

Alteração  306 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 2 
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Texto da Comissão Alteração 

[…] Suprimido 

Or. de 

Justificação 

As disposições do Anexo II não são exequíveis para a produção primária, uma vez que as 

pequenas explorações agrícolas com poucos animais requerem quantidades igualmente 

menores de medicamentos veterinários e, em termos de estrutura, estão equipadas para o 

manuseamento de pequenas quantidades de alimentos para animais. 

Alteração  307 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 2 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A dose diária do medicamento 

veterinário deve ser incorporada numa 

quantidade de alimento medicamentoso 

que assegure a ingestão da dose diária 

pelo animal em causa, tendo em conta 

que a dose de alimento consumida por 

animais doentes pode ser diferente da 

ração diária normal. 

2. A dose diária do medicamento 

veterinário deve ser incorporada de acordo 

com a receita. 

Or. en 

 

Alteração  308 

Nicola Caputo 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 2 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A dose diária do medicamento 

veterinário deve ser incorporada numa 

quantidade de alimento medicamentoso 

que assegure a ingestão da dose diária 

pelo animal em causa, tendo em conta 

2. A dose diária do medicamento 

veterinário deve ser incorporada de acordo 

com a receita. 
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que a dose de alimento consumida por 

animais doentes pode ser diferente da 

ração diária normal. 

Or. it 

 

Alteração  309 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

O rótulo dos alimentos medicamentosos 

para animais e produtos intermédios deve 

incluir os seguintes elementos:  

O rótulo dos alimentos medicamentosos 

para animais e produtos intermédios deve 

incluir, em conformidade com as 

exigências do presente anexo e do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009, os 

seguintes elementos de forma simples, 

clara e facilmente compreensível para os 

utilizadores finais: 

Or. ro 

 

Alteração  310 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) A menção «Alimentos medicamentosos 

para animais» ou «Produto intermédio para 

alimentos medicamentosos para animais», 

complementadas pela expressão «alimento 

completo» ou «alimento complementar», 

conforme o caso, bem como as espécies-

alvo; 

(1) A menção «Alimentos medicamentosos 

para animais» ou «Produto intermédio para 

alimentos medicamentosos para animais», 

complementadas pela expressão «alimento 

completo» ou «alimento complementar», 

conforme o caso; 

Or. en 
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Alteração  311 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Nome do fabricante ou nome da firma 

e endereço do operador da empresa do 

setor dos alimentos para animais 

responsável pela rotulagem; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  312 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O número de aprovação da pessoa 

responsável pela rotulagem, em 

conformidade com o artigo 12.º; 

(3) O número de aprovação da pessoa 

responsável pela rotulagem e do 

fabricante, se for diferente da pessoa 

responsável pela rotulagem, em 

conformidade com o artigo 12.º; 

Or. en 

 

Alteração  313 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) O número de aprovação da pessoa 

responsável pela rotulagem, em 

conformidade com o artigo 12.º; 

(3) O número de aprovação da pessoa 

responsável pela rotulagem e do 

fabricante, se este não for a pessoa 

responsável pela rotulagem, em 

conformidade com o artigo 12.º; 
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Or. it 

 

Alteração  314 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) O número de referência do lote do 

alimento medicamentoso para animais ou 

produto intermédio; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  315 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A quantidade líquida de alimento 

medicamentoso, expressa em unidades de 

massa no caso dos alimentos sólidos e em 

unidades de massa ou volume no caso dos 

alimentos líquidos; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  316 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Os medicamentos veterinários, com 

nome, substância ativa, dosagem, 

quantidade adicionada, titular da 

(6) Os medicamentos veterinários, com 

nome, substância ativa, quantidade 

adicionada da substância ativa, precedidos 
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autorização de introdução no mercado, 

número de autorização de introdução no 

mercado, precedidos da menção 

«medicamento»; 

da menção «medicamento»; 

Or. it 

 

Alteração  317 

Stanislav Polčák 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Os medicamentos veterinários, com 

nome, substância ativa, dosagem, 

quantidade adicionada, titular da 

autorização de introdução no mercado, 

número de autorização de introdução no 

mercado, precedidos da menção 

«medicamento»; 

(6) Os medicamentos veterinários, com 

nome, substância ativa, quantidade 

adicionada, precedidos da menção 

«medicamento»; 

Or. en 

Justificação 

Esta informação parece ser supérflua numa perspetiva de utilização correta pelo produtor 

agrícola. 

 

Alteração  318 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Os medicamentos veterinários, com 

nome, substância ativa, dosagem, 

quantidade adicionada, titular da 

autorização de introdução no mercado, 

número de autorização de introdução no 

mercado, precedidos da menção 

(6) Os medicamentos veterinários, com 

nome, substância ativa e respetiva, 

quantidade adicionada, dosagem, titular da 

autorização de introdução no mercado, 

número de autorização de introdução no 

mercado, precedidos da menção 
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«medicamento»; «medicamento»; 

Or. en 

 

Alteração  319 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) As indicações terapêuticas dos 

medicamentos veterinários, bem como 

possíveis contraindicações e efeitos 

secundários, se estes elementos forem 

necessários para a utilização; 

(7) Quaisquer contraindicações e efeitos 

secundários, se estes elementos forem 

necessários para a utilização; 

Or. en 

Justificação 

As indicações terapêuticas são desnecessárias, visto que os alimentos medicamentosos devem 

ser utilizados em conformidade com a receita na qual já estão indicados os animais e a 

doença a serem tratados. 

 

Alteração  320 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) As indicações terapêuticas dos 

medicamentos veterinários, bem como 
possíveis contraindicações e efeitos 

secundários, se estes elementos forem 

necessários para a utilização; 

(7) Possíveis contraindicações e efeitos 

secundários, se estes elementos forem 

necessários para a utilização; 

 

Or. it 
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Alteração  321 

Viorica Dăncilă, Daniel Buda, Laurenţiu Rebega 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A recomendação de ler o folheto 

informativo dos medicamentos 

veterinários, incluindo uma hiperligação 

para o sitio Web onde está disponível, uma 

advertência de que o produto se destina 

apenas ao tratamento de animais e uma 

advertência de que os produtos devem ser 

mantidos fora do alcance e da vista das 

crianças. 

(9) A recomendação de ler o folheto 

informativo dos medicamentos 

veterinários, incluindo uma hiperligação 

para o sitio Web onde está disponível, uma 

advertência de que o produto se destina 

apenas ao tratamento de animais, uma 

advertência de que os produtos devem ser 

mantidos fora do alcance e da vista das 

crianças, bem como uma advertência de 

que as pessoas na proximidade de animais 

tratados com alimentos medicamentosos 

podem ser contaminadas. 

Or. ro 

 

Alteração  322 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) A lista dos aditivos para alimentação 

animal, precedida da menção «aditivos», 

contidos nos alimentos medicamentosos 

destinados a animais utilizados na 

alimentação humana, em conformidade 

com o anexo VI, capítulo I, do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009 ou, no 

caso de alimentos medicamentosos 

destinados a animais não utilizados na 

alimentação humana, em conformidade 

com o anexo VII, capítulo I, do mesmo 

regulamento e, se for caso disso, os 

requisitos de rotulagem estabelecidos no 

respetivo ato de autorização do aditivo 

para a alimentação animal; 

Suprimido 
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Or. it 

 

Alteração  323 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O(s) nome(s) das matérias-primas 

para alimentação animal, tal como 

constam do catálogo referido no 

artigo 24.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 

n.º 767/2009 ou no registo referido no 

artigo 24.º, n.º 6, do mesmo regulamento. 

Caso sejam utilizadas no fabrico várias 

matérias-primas para alimentação 

animal, estas devem ser enumeradas na 

lista em conformidade com o disposto no 

artigo 17.º, n.º 1, alínea e), e n.º 2, do 

Regulamento (CE) n.º 767/2009; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  324 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os constituintes analíticos dos 

alimentos medicamentosos destinados a 

animais utilizados na alimentação 

humana, em conformidade com o anexo 

VI, capítulo II, do Regulamento (CE) 

n.º 767/2009, ou em conformidade com o 

anexo VII, capítulo II, do mesmo 

regulamento, no caso de alimentos 

medicamentosos destinados a animais não 

utilizados na alimentação humana; 

Suprimido 

Or. it 
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Alteração  325 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) No caso de alimentos 

medicamentosos destinados a animais não 

utilizados na alimentação humana, um 

número de telefone de chamada grátis, ou 

outro meio de comunicação adequado, 

através do qual o comprador possa obter, 

além dos elementos obrigatórios, 

informações sobre os aditivos contidos 

nos alimentos medicamentosos para 

animais ou sobre as matérias-primas para 

alimentação animal contidas nos 

alimentos medicamentosos para animais 

se forem designadas por categoria, tal 

como previsto no artigo 17.º, n.º 2, 

alínea c), do Regulamento (CE) 

n.º 767/2009; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  326 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) O teor de humidade, se for superior a 

14 %; 

Suprimido 

Or. it 

 

Alteração  327 

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Laurenţiu Rebega 
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Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) As instruções de utilização em 

conformidade com a receita médico-

veterinária e o resumo das características 

do medicamento referidos no artigo 14.º da 

Diretiva 2001/82/CE; 

(15) As instruções de utilização em 

conformidade com o resumo das 

características do medicamento referido no 

artigo 14.º da Diretiva 2001/82/CE ou com 

a receita médico-veterinária, caso 

disponível no momento do fabrico; 

Or. ro 

Alteração  328 

Julie Girling 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) As instruções de utilização em 

conformidade com a receita médico-

veterinária e o resumo das características 

do medicamento referidos no artigo 14.º da 

Diretiva 2001/82/CE; 

(15) As instruções de utilização em 

conformidade com o resumo das 

características do medicamento referidos 

no artigo 14.º da Diretiva 2001/82/CE e 

com a receita médico-veterinária, caso 

disponível no momento do fabrico; 

Or. en 

 

Alteração  329 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) Informação sobre o facto de uma 

eliminação incorreta dos alimentos 

medicamentosos constituir uma séria 

ameaça ao ambiente e poder contribuir 

para a resistência aos agentes 

antimicrobianos. 
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Or. en 

Justificação 

As informações sobre o local e o modo de eliminação corretos do material não utilizado 

podem ser fornecidos através de uma hiperligação. 

 

Alteração  330 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 16-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-B) Informação sobre os locais e o 

modo como o material não utilizado pode 

ser eliminado. 

Or. en 

 

Alteração  331 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 3 – ponto 16-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-C) No caso de alimentos 

medicamentosos para animais que 

contenham antibióticos: o pedido de 

utilização dos antibióticos apenas como 

último recurso e de forma o mais 

prudente e responsável possível. 

Or. en 

 

Alteração  332 

Anja Hazekamp, Stefan Eck 
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Proposta de regulamento 

Anexo 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

[…] Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  333 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As tolerâncias estabelecidas no presente 

ponto incluem desvios técnicos e 

analíticos. 

1. As tolerâncias estabelecidas no presente 

ponto incluem desvios técnicos. 

Or. en 

 

Alteração  334 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As tolerâncias estabelecidas no presente 

ponto incluem desvios técnicos e 

analíticos. 

1. As tolerâncias estabelecidas no presente 

ponto incluem desvios técnicos. 

Or. fr 

Justificação 

Respeitar as tolerâncias tendo em conta tanto os desvios técnicos como os analíticos não 

parece ser aplicável na prática, dado que nem todos os métodos de análise são validados. 

Além disso, só devem ser tidos em conta os desvios analíticos e só deve ser imposto um limite 

de tolerância de +/- 10%, independentemente do teor e da substância ativa em questão. 
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Alteração  335 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As tolerâncias estabelecidas no presente 

ponto incluem desvios técnicos e 

analíticos.  

1. As tolerâncias estabelecidas no presente 

ponto incluem desvios técnicos. 

Or. fr 

 

Alteração  336 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que a composição de um alimento 

medicamentoso para animais ou de um 

produto intermédio se desvie do valor de 

uma substância ativa antimicrobiana 

indicado no rótulo, aplica-se uma 

tolerância de 10%. Para as outras 

substâncias ativas, aplicam-se as seguintes 

tolerâncias: 

Sempre que a composição de um alimento 

medicamentoso para animais ou de um 

produto intermédio se desvie do valor de 

uma substância ativa antimicrobiana 

indicado no rótulo, aplica-se uma 

tolerância de 3 %. Para as outras 

substâncias ativas, aplicam-se as seguintes 

tolerâncias: 

Or. en 

Justificação 

Dada a potência das substâncias ativas antimicrobianas, uma tolerância de 10 % é 

demasiadamente elevada. 

 

Alteração  337 

Michel Dantin 
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Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que a composição de um alimento 

medicamentoso para animais ou de um 

produto intermédio se desvie do valor de 

uma substância ativa antimicrobiana 

indicado no rótulo, aplica-se uma 

tolerância de 10%. Para as outras 

substâncias ativas, aplicam-se as 

seguintes tolerâncias: 

Sempre que a composição de um alimento 

medicamentoso para animais ou de um 

produto intermédio se desvie do valor de 

uma substância ativa indicado no rótulo, 

aplica-se uma tolerância de ± 10%. 

Or. fr 

Alteração  338 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que a composição de um alimento 

medicamentoso para animais ou de um 

produto intermédio se desvie do valor de 

uma substância ativa antimicrobiana 

indicado no rótulo, aplica-se uma 

tolerância de 10%. Para as outras 

substâncias ativas, aplicam-se as 

seguintes tolerâncias: 

Sempre que a composição de um alimento 

medicamentoso para animais ou de um 

produto intermédio se desvie do valor de 

uma substância ativa indicado no rótulo, 

aplica-se uma tolerância de ± 10%. 

Or. fr 

Justificação 

Respeitar as tolerâncias tendo em conta tanto os desvios técnicos como os analíticos não 

parece ser aplicável na prática, dado que nem todos os métodos de análise são validados. 

Além disso, só devem ser tidos em conta os desvios analíticos e só deve ser imposto um limite 

de tolerância de +/- 10%, independentemente do teor e da substância ativa em questão. 

 

Alteração  339 

Marco Zullo, Rosa D'Amato 
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Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que a composição de um alimento 

medicamentoso para animais ou de um 

produto intermédio se desvie do valor de 

uma substância ativa antimicrobiana 

indicado no rótulo, aplica-se uma 

tolerância de 10%. Para as outras 

substâncias ativas, aplicam-se as 

seguintes tolerâncias: 

Sempre que a composição de um alimento 

medicamentoso para animais ou de um 

produto intermédio se desvie do valor de 

uma substância ativa indicado no rótulo, 

aplicam-se as seguintes tolerâncias: 

Or. en 

 

Alteração  340 

Norbert Erdős 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sempre que a composição de um alimento 

medicamentoso para animais ou de um 

produto intermédio se desvie do valor de 

uma substância ativa antimicrobiana 

indicado no rótulo, aplica-se uma 

tolerância de 10%. Para as outras 

substâncias ativas, aplicam-se as seguintes 

tolerâncias: 

Sempre que a composição de um alimento 

medicamentoso para animais ou de um 

produto intermédio se desvie do valor de 

uma substância ativa antimicrobiana 

indicado no rótulo, aplica-se uma 

tolerância de 10 %. Para as outras 

substâncias ativas, aplicam-se as seguintes 

tolerâncias: 

 Substância ativa por kg de     Tolerância 

 alimentos medicamentosos 

 > 500 mg •                             ± 20% 

 > 100 mg e ≤ 500 mg •          ± 25% 

 > 10 mg e ≤ 100 mg •            ± 30% 

 ≤ 10 mg •                               ± 35% 

Or. hu 

Alteração  341 

Michel Dantin 
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Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 1 – parágrafo 2 – quadro 

 

Texto da Comissão 

Substância ativa por kg de alimento 

medicamentoso para animais 

Tolerância 

> 500 mg ± 10% 

> 10 mg e  ≤ 500 mg ± 20% 

> 0,5 mg e ≤ 10 mg ± 30% 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Alteração 

Suprimido 

Or. fr 

 

Alteração  342 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 1 – parágrafo 2 – quadro 

 

Texto da Comissão 

Substância ativa por kg de alimento 

medicamentoso para animais 

Tolerância 

> 500 mg ± 10% 

> 10 mg e  ≤ 500 mg ± 20% 

> 0,5 mg e ≤ 10 mg ± 30% 

> 0,5 mg ± 40% 

 

Alteração 

Suprimido 

Or. fr 
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Justificação 

Respeitar as tolerâncias tendo em conta tanto os desvios técnicos como os analíticos não 

parece ser aplicável na prática, dado que nem todos os métodos de análise são validados. 

Além disso, só devem ser tidos em conta os desvios analíticos e só deve ser imposto um limite 

de tolerância de +/- 10%, independentemente do teor e da substância ativa em questão. 

 

Alteração  343 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Relativamente aos elementos da 

rotulagem referidos nos pontos 10 e 12 do 

anexo III do presente regulamento, 

aplicam-se as tolerâncias estabelecidas no 

anexo IV do Regulamento (CE) 

n.º 767/2009, conforme adequado. 

Suprimido 

Or. fr 

Justificação 

Respeitar as tolerâncias tendo em conta tanto os desvios técnicos como os analíticos não 

parece ser aplicável na prática, dado que nem todos os métodos de análise são validados. 

Além disso, só devem ser tidos em conta os desvios analíticos e só deve ser imposto um limite 

de tolerância de +/- 10%, independentemente do teor e da substância ativa em questão. 

 

Alteração  344 

Michel Dantin 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Relativamente aos elementos da 

rotulagem referidos nos pontos 10 e 12 do 

anexo III do presente regulamento, 

aplicam-se as tolerâncias estabelecidas no 

anexo IV do Regulamento (CE) 

Suprimido 
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n.º 767/2009, conforme adequado. 

Or. fr 

Alteração  345 

Paolo De Castro 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 4 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Relativamente aos elementos da 

rotulagem referidos nos pontos 10 e 12 do 

anexo III do presente regulamento, 

aplicam-se as tolerâncias estabelecidas no 

anexo IV do Regulamento (CE) 

n.º 767/2009, conforme adequado. 

Suprimido 

Or. it 

Alteração  346 

Peter Eriksson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de regulamento 

Anexo 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Anexo V-A 

 Medidas preventivas 

 Medidas preventivas a utilizar antes de 

recorrer ao tratamento de grupos inteiros 

(metafilaxia) com agentes 

antimicrobianos: 

 - utilização de reprodutores de boa 

qualidade e saudáveis, que possam 

crescer naturalmente e de forma 

saudável, com boa diversidade genética, 

 - condições que respeitem as necessidades 

etológicas das espécies, incluindo as 

interações/hierarquias sociais, 

 - densidade animal que não aumente o 
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risco de transmissão de doenças, 

 - isolamento dos animais doentes 

relativamente ao resto do grupo, 

 - subdivisão de grandes grupos de animais 

em grupos mais pequenos e fisicamente 

separados, 

 - aplicação da legislação vigente em 

matéria de bem-estar animal nos termos 

da: 

 Diretiva 98/58/CE do Conselho, de 

20 de julho de 1998, relativa à proteção 

dos animais nas explorações pecuárias 

(JO L 221 de 8.8.1998, p. 23) 

 Diretiva 91/630/CEE do Conselho, 

de 19 de Novembro de 1991, relativa às 

normas mínimas de proteção de suínos 

(JO L 340 de 11.12.1991, p. 33) 

 Diretiva 91/629/CEE do Conselho, de 19 

de Novembro de 1991, relativa às normas 

mínimas de proteção dos vitelos (JO L 340 

de 11.12.1991, p. 28). 

Or. en 

(O respeito da legislação vigente sobre o bem-estar animal a que se faz referência no último 

parágrafo já é aplicado pelos beneficiários da PAC desde a entrada em vigor da 

condicionalidade no seguimento da reforma da PAC de 2003.) 

Justificação 

As medidas preventivas devem preceder os chamados tratamentos preventivos com 

antibióticos, de forma a limitar a utilização de agentes antimicrobianos sem prejudicar a 

saúde ou o bem-estar dos animais. 

 


