
P6_TA(2009)0050 

Colocação no mercado e utilização de alimentos para animais ***I 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 5 de Fevereiro de 2009, sobre uma 

proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação no 

mercado e à utilização de alimentos para animais (COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 

2008/0050(COD)) 

(Processo de co-decisão: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2008)0124), 

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, o artigo 37.º e a alínea b) do n.º 4 do artigo 152.º do 

Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 

(C6-0128/2008), 

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

(A6-0407/2008), 

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas; 

2. Toma nota das declarações da Comissão anexas; 

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por outro texto; 

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão. 

P6_TC1-COD(2008)0050 

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 5 de Fevereiro de 2009 

tendo em vista a aprovação do Regulamento (CE) n.º .../2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação no mercado e à utilização de alimentos para animais, que 

altera o Regulamento (CE) n.º 1831/2003 e revoga as Directivas 79/373/CEE, 80/511/CEE, 

82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e a Decisão 2004/217/CE 

 

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do 

Parlamento em primeira leitura corresponde ao texto legislativo final, Regulamento (CE) 

n.º …/2009.) 

 

 

ANEXO 



 

Declarações da Comissão sobre: 

 

1. Revisão do Anexo IV: 

«A fim de adaptar o Anexo IV (sobre as tolerâncias relativamente à composição da rotulagem de 

matérias-primas dos alimentos para animais e alimentos compostos), tal como previsto no artigo 

11.º do Regulamento, ao desenvolvimento científico e tecnológico, a Comissão e respectivos 

serviços tencionam dar início ao exame do Anexo IV atrás mencionado. Neste contexto, a 

Comissão também terá em consideração determinadas matérias-primas de alimentos para 

animais com um teor de humidade superior a 50 %.» 

2. Rotulagem de aditivos: 

«A Comissão avaliará se os princípios da informação através de rotulagem de alimentos para 

animais poderiam também aplicar-se aos aditivos e às pré-misturas autorizadas nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 1831/2003 relativo aos aditivos na alimentação animal.» 

3. Interpretação de quaisquer urgências respeitantes «à saúde humana e animal ou ao meio 

ambiente» tal como mencionado no considerando 21, no artigo 5.º e no artigo 17.º 

«A Comissão entende que quaisquer urgências respeitantes "à saúde humana e animal ou ao 

meio ambiente" podem incluir urgências decorrentes "inter alia" de negligência, fraude 

intencional e acto criminoso.» 

 


