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Alteração 18
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Graças ao progresso científico e 
técnico, é possível detectar a presença de 
níveis cada vez mais baixos de resíduos de 
medicamentos veterinários nos géneros 
alimentícios.

(1) Graças ao progresso científico e 
técnico, é possível detectar a presença de 
concentrações cada vez mais baixas de 
resíduos de medicamentos veterinários não 
detectados até à data nos géneros 
alimentícios e identificá-los;

Or. pl

Justificação

O progresso científico realizado neste domínio consiste em novas possibilidades de medir 
concentrações cada vez mais baixas de substâncias medicinais específicas no tecido animal, 
proporcionadas por técnicas de medição cada vez mais sensíveis, e pela capacidade de 
detectar substâncias não detectadas até à data. O progresso observado tem um carácter 
qualitativo e quantitativo. A nova formulação do considerando transmite uma ideia mais 
explícita das mudanças ocorridas no domínio dos resíduos de medicamentos veterinários.   

Alteração 19
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) De modo a proteger a saúde 
pública, os limites máximos de resíduos 
devem ser estabelecidos em conformidade 
com princípios geralmente reconhecidos 
de avaliação da segurança, tendo em 
conta os riscos toxicológicos, a 
contaminação do ambiente, bem como os 
efeitos microbiológicos e farmacológicos 
não intencionais dos resíduos. Importa ter 
igualmente em conta outras avaliações 
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científicas da segurança das substâncias 
em causa que tenham sido efectuadas por 
organizações internacionais ou comités 
científicos criados na Comunidade.

Or. en

Justificação

A presente alteração coloca a tónica no regulamento relativo à protecção da saúde.

Alteração 20
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) De modo a proteger a saúde humana, 
os limites máximos de resíduos devem ser 
estabelecidos em conformidade com 
princípios geralmente reconhecidos de 
avaliação da segurança, tendo em conta 
os riscos toxicológicos, a contaminação 
ambiental, bem como os efeitos 
microbiológicos e farmacológicos não 
intencionais dos resíduos.

Suprimido

Or. en

Alteração 21
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Comunidade contribui, no âmbito 
do Codex Alimentarius, para o 
desenvolvimento de normas internacionais 
em matéria de limites máximos de 
resíduos, assegurando simultaneamente a 

(20) A Comunidade contribui, no âmbito 
do Codex Alimentarius, para o 
desenvolvimento de normas internacionais 
em matéria de limites máximos de resíduos 
de medicamentos veterinários nos 
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manutenção do elevado nível de protecção 
da saúde humana adoptado na 
Comunidade. A Comunidade deve, por 
conseguinte, adoptar, sem mais avaliações 
de risco, os limites máximos de resíduos do 
Codex que apoiou na reunião pertinente da 
Comissão do Codex Alimentarius. Assim, 
a coerência entre as normas internacionais 
e a legislação comunitária em matéria de 
limites de resíduos nos alimentos será 
reforçada.

alimentos, assegurando simultaneamente a 
manutenção do elevado nível de protecção 
da saúde humana adoptado na 
Comunidade. A Comunidade deve, por 
conseguinte, adoptar, sem mais avaliações 
de risco, os limites máximos de resíduos do 
Codex que apoiou na reunião pertinente da 
Comissão do Codex Alimentarius. Assim, 
a coerência entre as normas internacionais 
e a legislação comunitária em matéria de 
limites de resíduos de medicamentos 
veterinários nos alimentos será reforçada.

Or. pl

Justificação

Esta alteração clarifica o texto.

Alteração 22
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A Comunidade contribui, no âmbito 
do Codex Alimentarius, para o 
desenvolvimento de normas internacionais 
em matéria de limites máximos de 
resíduos, assegurando simultaneamente a 
manutenção do elevado nível de protecção 
da saúde humana adoptado na 
Comunidade. A Comunidade deve, por 
conseguinte, adoptar, sem mais avaliações 
de risco, os limites máximos de resíduos 
do Codex que apoiou na reunião pertinente 
da Comissão do Codex Alimentarius. 
Assim, a coerência entre as normas 
internacionais e a legislação comunitária 
em matéria de limites de resíduos nos 
alimentos será reforçada.

(20) A Comunidade contribui, no âmbito 
do Codex Alimentarius, para o 
desenvolvimento de normas internacionais 
em matéria de limites máximos de 
resíduos, assegurando simultaneamente a 
manutenção do elevado nível de protecção 
da saúde humana adoptado na 
Comunidade. A Comunidade deve, por 
conseguinte, adoptar os limites máximos 
de resíduos do Codex que apoiou na 
reunião pertinente da Comissão do Codex 
Alimentarius, sob reserva de um controlo 
das substâncias não autorizadas na UE e 
de determinados efeitos sinérgicos e 
cumulativos de determinadas substâncias 
que apresentam riscos para a saúde 
humana. Assim, a coerência entre as 
normas internacionais e a legislação 
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comunitária em matéria de limites de 
resíduos nos alimentos será reforçada, sem 
comprometer o nível de segurança 
exigível para a autorização comunitária. 
A Comissão deve requerer formalmente a 
participação do Parlamento Europeu 
antes da autorização.

Or. en

Alteração 23
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os géneros alimentícios são sujeitos a 
controlos de resíduos de substâncias 
farmacologicamente activas, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 882/2004. Mesmo 
que não tenham sido estabelecidos limites 
de resíduos para estas substâncias nos 
termos do referido regulamento, os 
resíduos das substâncias podem estar 
presentes devido a contaminação ambiental 
ou à ocorrência de um metabolito natural 
no animal. Os métodos de laboratório são 
capazes de detectar esses resíduos a níveis
ainda mais baixos. Estes resíduos levaram 
a práticas de controlo diferentes nos vários 
Estados-Membros.

(21) Os géneros alimentícios são sujeitos a 
controlos da presença de resíduos de 
substâncias farmacologicamente activas, 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 882/2004. Mesmo que não tenham sido 
estabelecidos limites de resíduos para estas 
substâncias nos termos do referido 
regulamento, os resíduos das substâncias 
podem estar presentes devido a 
contaminação ambiental ou à ocorrência de 
um metabolito natural no animal. Os 
métodos de laboratório são capazes de 
detectar esses resíduos a concentrações
ainda mais baixas. Estes resíduos levaram 
a práticas de controlo diferentes nos vários 
Estados-Membros.

Or. pl

Justificação

 Esta alteração clarifica o texto.
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Alteração 24
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Por conseguinte, é adequado que a 
Comunidade preveja disposições a fim de 
fixar os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas de controlo, em 
concentrações de resíduos para os quais, 
segundo os pareceres científicos, a 
exposição dos consumidores é 
negligenciável e a análise laboratorial é 
tecnicamente viável, de modo a facilitar o 
comércio intracomunitário e as 
importações. 

(22) Por conseguinte, é adequado que a 
Comunidade preveja disposições a fim de 
fixar os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas de controlo, em 
concentrações de resíduos para os quais a 
análise laboratorial é tecnicamente viável, 
de modo a facilitar o comércio 
intracomunitário e as importações, sem 
prejuízo de um elevado nível de protecção 
da saúde humana na Comunidade. 
Todavia, a fixação de valores de 
referência para a tomada de medidas de 
controlo não deve ser encarada como 
permitindo a utilização ilegal de 
substâncias não autorizadas para o 
tratamento de animais produtores de 
géneros alimentícios. Por conseguinte, os 
resíduos de tais substâncias nos géneros 
alimentícios são efectivamente 
indesejáveis.

Or. es

Justificação

A presente alteração visa reafirmar que a inclusão destes valores de referência não pode, em 
caso algum, significar um risco para o consumidor, nem uma forma de contornar a utilização 
de produtos proibidos. Com o texto proposto mantém-se a ideia fundamental do considerando 
mas muda-se a tónica: exige-se que os valores de referência subjacentes à tomada de 
medidas sejam fiáveis do ponto de vista analítico, mas coloca-se a tónica na sua segurança, 
não com base no critério da mera exposição, mas sim da segurança do consumidor na sua 
acepção mais lata. E, a fim de dissipar quaisquer dúvidas relativamente a falsas tolerâncias, 
é expressamente indicado que tal não significará, de modo algum, um enfraquecimento da 
proibição da utilização de substâncias não autorizadas. 
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Alteração 25
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras e 
procedimentos de modo a determinar o 
seguinte: 

O presente regulamento estabelece, com o 
objectivo de garantir a segurança 
alimentar, regras e procedimentos de 
modo a determinar o seguinte: 

a) A concentração máxima de resíduos de 
uma substância farmacologicamente activa 
que pode ser autorizada nos alimentos de 
origem animal («limite máximo de 
resíduos»); 

a) A concentração máxima de resíduos de 
uma substância farmacologicamente activa 
contida num medicamento veterinário ou 
num produto biocida usados na criação 
de animais que pode ser autorizada nos 
alimentos de origem animal ("limite 
máximo de resíduos"); 

Or. es

Justificação

A alteração ao primeiro parágrafo visa frisar o objectivo geral do presente regulamento, ou 
seja a protecção da saúde pública.
A alteração à alínea a) visa delimitar mais precisamente as duas categorias de substâncias às 
quais o limite máximo de resíduos se aplicará.

Alteração 26
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A concentração máxima de resíduos de 
uma substância farmacologicamente activa 
que pode ser autorizada nos alimentos de 
origem animal («limite máximo de 
resíduos»);

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. pl
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 27
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O nível de tolerância de um resíduo de 
uma substância farmacologicamente 
activa abaixo do qual a exposição 
humana a esse resíduo através de 
alimentos que contêm essa substância é 
considerada negligenciável («valor de 
referência subjacente à tomada de 
medidas»).

b) Para os resíduos de substâncias  
farmacologicamente activas que não 
estejam sujeitas a uma classificação em 
conformidade com as alíneas a), b) ou c) 
do n.º 2 do artigo 13.º, o teor mínimo da 
substância a analisar numa amostra que 
pode ser pelo menos detectável e passível 
de confirmação por laboratórios de 
controlo de referência designados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 882/2004, com um método analítico 
validado de acordo com requisitos 
comunitários («valor de referência 
subjacente à tomada de medidas»). 

Or. fr

Justificação

L’amendement permet de redéfinir le champ d’application du règlement. Sont ainsi visés les 
résidus de substances ne figurant pas à la classification prévue à l’article 13 (substances ne 
pouvant disposer d’une limite maximale de résidus, compte tenu du risque qu’elle présente 
pour la santé publique), pour lesquels est appliquée une limite minimale de détection 
harmonisée (ou minimum de performance pour les méthodes d’analyses).

Ce sont les préconisations de la décision 2002/657/CE qui sont ici reprises, pour les résidus 
non seulement présents dans des matières importées dans l’UE, mais également dans les 
denrées produites dans l’UE. L’existence de telles limites minimales de détection ne remet 
cependant pas en cause la mise en œuvre, par les Etats membres, de méthodes d’analyse qui 
permettraient de détecter encore plus finement la présence de résidus.
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Alteração 28
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O nível de tolerância de um resíduo de 
uma substância farmacologicamente activa 
abaixo do qual a exposição humana a 
esse resíduo através de alimentos que 
contêm essa substância é considerada 
negligenciável («valor de referência 
subjacente à tomada de medidas»). 

b) O nível de um resíduo de uma 
substância farmacologicamente activa 
estabelecido para efeitos de controlo no 
caso de determinadas substâncias para as 
quais não foi fixado um limite máximo de 
resíduos em conformidade com o presente 
regulamento («valores de referência 
subjacentes à tomada de medidas»).

Or. es

Justificação

A alteração da alínea b) visa clarificar o conceito de valor de referência, mediante uma 
definição mais precisa, independente do conceito de exposição, que poderia ser interpretado 
como um enfraquecimento dos requisitos em matéria de segurança.

Alteração 29
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 1 – nº 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A concentração máxima de resíduos 
de uma substância farmacologicamente 
activa abaixo da qual a exposição 
ambiental a esse resíduo é considerada 
negligenciável.

Or. en

Justificação

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
to a Member State for the first time an Environmental Risk Assessment (ERA) is provided. 
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However, a problem arises where a generic of the medicine is submitted for review. Even 
where a Member State has an ERA in respect of the originator medicine, under the current 
rules (Directive 2001/82/EC) it is prohibited from using this information. Instead, the generic 
applicant must file its own ERA which must be in accordance with the full requirements. This 
requirement for repeated ERAs runs the risk of a different outcome to the original one, 
thereby triggering European referral procedures to the European Medicines Agency. 
Moreover, an ERA, unlike the other safety and efficacy data concerning a medicine has an  
infinite data protection period and this acts effectively as a barrier to trade.

Alteração 30
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 1 – nº 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, esta definição é extensível 
às disposições de utilização e introdução 
no mercado de substâncias 
farmacologicamente activas.

Or. en

Justificação

Clarificação necessária, em particular à luz do disposto no artigo 13.º.

Alteração 31
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Animais destinados à alimentação 
humana»: animais criados, mantidos,
abatidos ou apanhados especificamente 
para efeitos de produção de alimentos.

b) «Animais destinados à alimentação 
humana»: animais criados, mantidos e
abatidos ou apanhados especificamente 
para efeitos de produção de alimentos.

Or. pl



PE400626v01-00 12/66 AM\705998PT.doc

PT

Justificação

  Eliminação de uma imprecisão na versão polaca.

Alteração 32
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Resíduos de substâncias 
farmacologicamente activas»: todas as 
substâncias farmacologicamente activas, 
expressas em mg/kg ou μg/kg numa base 
de peso fresco, quer sejam substâncias 
activas, excipientes ou produtos de 
degradação e seus metabolitos que 
permanecem nos alimentos obtidos a partir 
de animais;

a) «Resíduos de substâncias 
farmacologicamente activas»: todas as 
substâncias farmacologicamente activas, 
expressas em mg/kg ou μg/kg de produto
numa base de peso fresco, quer sejam 
substâncias activas, excipientes ou 
produtos de degradação e seus metabolitos 
que permanecem nos alimentos obtidos a 
partir de animais;

Or. pl

Justificação

Esta alteração clarifica os parâmetros definidos no artigo 2.º do regulamento.

Alteração 33
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer substância farmacologicamente 
activa destinada a utilização em 
medicamentos veterinários para 
administração a animais destinados à 
alimentação humana é submetida a um 
parecer da Agência Europeia de 
Medicamentos («Agência») quanto ao 

Qualquer substância farmacologicamente 
activa destinada a utilização em 
medicamentos veterinários para 
administração a animais destinados à 
alimentação humana é submetida a um 
parecer da Agência Europeia de 
Medicamentos («Agência») quanto ao 
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limite máximo de resíduos, formulado pelo 
Comité dos Medicamentos para Uso 
Veterinário («Comité»).

limite máximo de resíduos e à 
concentração máxima no ambiente, 
formulado pelo Comité dos Medicamentos 
para Uso Veterinário («Comité»).

Or. en

Justificação

A introdução de um quadro destinado a analisar a avaliação dos riscos para o ambiente 
(ARA) relativamente aos medicamentos veterinários, no presente regulamento, permitiria 
uma abordagem padrão que seria útil às autoridades reguladoras europeias relativamente a 
todas as substâncias activas utilizadas em produtos veterinários, independentemente de os 
medicamentos  provenientes dos mesmos terem sido submetidos a procedimentos de 
autorização centralizados ou nacionais.

Alteração 34
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Qualquer substância farmacologicamente 
activa destinada a utilização em 
medicamentos veterinários para 
administração a animais destinados à 
alimentação humana é submetida a um 
parecer da Agência Europeia de 
Medicamentos («Agência») quanto ao 
limite máximo de resíduos, formulado pelo 
Comité dos Medicamentos para Uso 
Veterinário («Comité»). 

Com excepção dos casos aos quais se 
aplica o procedimento do Codex 
Alimentarius, referido no n.° 3 do artigo 
13.°, qualquer substância 
farmacologicamente activa destinada a 
utilização em medicamentos veterinários 
na Comunidade para administração a 
animais destinados à alimentação humana é 
submetida a um parecer da Agência 
Europeia de Medicamentos («Agência») 
quanto ao limite máximo de resíduos, 
formulado pelo Comité dos Medicamentos 
para Uso Veterinário («Comité»), 
instituídos pelos artigos 55.° e 30.° do 
Regulamento (CE) n.° 726/2004, 
respectivamente.

Para esse efeito, o titular de uma 
autorização de introdução no mercado de 
um medicamento veterinário em que tal 
substância é utilizada, o requerente dessa 
autorização de introdução no mercado ou 

Para esse efeito, o requerente de uma 
autorização de introdução no mercado de 
um medicamento veterinário em que tal 
substância é utilizada ou uma pessoa que 
tenciona pedi-la ou, quando aplicável, o 
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uma pessoa que tenciona pedi-la 
apresentará um pedido à Agência. 

titular da autorização de introdução no 
mercado apresentará um pedido à Agência. 

Or. es

Justificação

Em sintonia com o exposto na alteração 5, a presente alteração propõe-se tornar o 
procedimento da 1.ª  secção obrigatório para as substâncias que se pretendam incluir nos 
medicamentos cuja utilização será autorizada na União, com a única excepção dos limites 
máximos de resíduos que, após aprovação pelo Codex Alimentarius, sejam adoptados pela 
União em conformidade com o procedimento estabelecido mais adiante (artigo 13.°). 
A presente alteração visa alterar a ordem pela qual se caracteriza o requerente legítimo, 
indicando em primeiro lugar as pessoas que solicitam ou tencionam solicitar uma 
autorização de introdução no mercado e, em último lugar, as pessoas que, sendo já titulares 
de uma autorização de colocação no mercado de um medicamento veterinário que contém a 
substância em questão, pretendam obter novas autorizações para outras espécies.
Por último, para ganhar em precisão quanto aos órgãos envolvidos no procedimento, 
especifica-se o regulamento comunitário que os cria.

Alteração 35
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso das espécies ou utilizações 
menores, outras pessoas podem 
apresentar um pedido à Agência.

Or. fr

Justificação

De um modo geral, nos casos das espécies ou das utilizações menores, como, por exemplo, as 
abelhas, as empresas susceptíveis de desenvolverem um produto veterinário hesitam antes de 
apresentar um pedido de limite máximo de resíduos em virtude da complexidade e do custo 
dos dossiers. É conveniente dar a outras pessoas a possibilidade de apresentar um pedido 
relativo ao limite máximo de resíduos. Uma vez o limite obtido, isso incitará as empresas em 
questão a desenvolverem um medicamento.
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Alteração 36
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação científica dos riscos e as 
recomendações de gestão dos riscos visam 
assegurar um nível elevado de protecção da 
saúde humana, garantindo que a saúde 
humana, a saúde animal e o bem-estar dos 
animais não sejam afectados 
negativamente pela falta de disponibilidade 
de medicamentos veterinários adequados.

2. A avaliação científica dos riscos e as 
recomendações de gestão dos riscos visam 
assegurar um nível elevado de protecção da 
saúde humana, garantindo que a saúde 
humana, a saúde animal e o bem-estar dos 
animais, bem como a segurança do 
ambiente não sejam afectados 
negativamente pela falta de disponibilidade 
de medicamentos veterinários adequados.

Or. en

Justificação

Da mesma maneira que os LMR foram estabelecidos na sequência de um procedimento de 
avaliação comunitário, poderiam ser estabelecidos requisitos das avaliações dos riscos para 
o ambiente (ARA), cuja existência é anterior a 2000, para as substâncias activas utilizadas 
em medicamentos veterinários. Tal constituiria garante de um elevado nível de segurança 
ambiental e evitaria a multiplicação escusada de esforços por empresas fabricantes de 
medicamentos genéricos no que diz respeito à necessidade de reproduzir, na íntegra, os 
conjuntos de dados sobre riscos para o ambiente (por vezes, incluindo estudos sobre a sua 
evolução no ambiente e estudos complementares sobre a toxicidade). 

Alteração 37
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Com vista a assegurar a disponibilidade de 
medicamentos veterinários autorizados 
para doenças que afectam as espécies 
destinadas à alimentação humana, o 
Comité, ao realizar as avaliações 
científicas dos riscos e ao elaborar as 
recomendações de gestão dos riscos, 

No respeito do objectivo de assegurar um 
elevado nível de protecção da saúde e dos 
princípios estabelecidos no artigo 6.º, o
Comité, com vista a assegurar a 
disponibilidade de medicamentos 
veterinários autorizados para doenças que 
afectam as espécies destinadas à 
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considera utilizar os limites máximos de 
resíduos estabelecidos para uma substância 
farmacologicamente activa num 
determinado género alimentício para outro 
género alimentício derivado da mesma 
espécie, ou em uma ou mais espécies para 
outras espécies.

alimentação humana, ao realizar as 
avaliações científicas dos riscos e ao 
elaborar as recomendações de gestão dos 
riscos, considera utilizar os limites 
máximos de resíduos estabelecidos para 
uma substância farmacologicamente activa 
num determinado género alimentício para 
outro género alimentício derivado da 
mesma espécie, ou em uma ou mais 
espécies para outras espécies. Em caso de 
extrapolação entre diferentes espécies, 
deve ser aplicado um factor de segurança 
de, pelo menos, 10 aquando do 
estabelecimento de limites máximos de 
resíduos.

Or. en

Justificação

O relator apoia o objectivo da proposta da Comissão de complementar os métodos de ensaio 
com uma utilização mais frequente da extrapolação (ou seja, a aplicação dos resultados a 
outros géneros alimentícios ou espécies) na avaliação dos riscos. Esta intenção contribuirá 
para aumentar o número de substâncias disponíveis, em especial no caso dos grupos de 
animais menos numerosos (caprinos, ovinos, etc.). As alterações aqui propostas prendem-se 
exclusivamente com o facto de, mesmo quando se utiliza a extrapolação, ser necessária uma 
redução correspondente dos resíduos admissíveis. 

Alteração 38
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Com vista a assegurar a disponibilidade de 
medicamentos veterinários autorizados 
para doenças que afectam as espécies 
destinadas à alimentação humana, o 
Comité, ao realizar as avaliações 
científicas dos riscos e ao elaborar as 
recomendações de gestão dos riscos, 
considera utilizar os limites máximos de 
resíduos estabelecidos para uma substância 

Com vista a assegurar a disponibilidade de 
medicamentos veterinários autorizados 
para doenças que afectam as espécies 
destinadas à alimentação humana, a 
Agência, tendo sempre em conta a 
necessidade de assegurar um elevado 
nível de protecção da saúde pública, ao 
realizar as avaliações científicas dos riscos 
e ao elaborar as recomendações de gestão 
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farmacologicamente activa num 
determinado género alimentício para outro 
género alimentício derivado da mesma 
espécie, ou em uma ou mais espécies para 
outras espécies. 

dos riscos, considera:

a) a possibilidade de utilizar os limites 
máximos de resíduos estabelecidos para 
uma substância farmacologicamente activa 
num determinado género alimentício ou 
para outro género alimentício derivado da 
mesma espécie, ou  

b) a possibilidade de utilizar os limites 
máximos de resíduos estabelecidos para 
uma substância farmacologicamente 
activa em uma ou mais espécies para 
outras espécies, ou

a) a possibilidade de utilizar os limites 
máximos de resíduos estabelecidos para 
uma substância farmacologicamente 
activa num determinado género 
alimentício derivado de uma espécie para 
outro género alimentício derivado de 
outras espécies. 

Or. es

Justificação

A presente alteração visa definir mais claramente o procedimento de extrapolação:

Este procedimento não deve ser da competência do Comité dos Medicamentos para Uso 
Veterinário, mas sim da própria Agência, já que a extrapolação extravasa o âmbito da mera 
avaliação dos riscos, dizendo igualmente respeito à gestão dos riscos (algo que transcende as 
competências do Comité).

A presente alteração proporciona igualmente uma definição mais clara do conceito de 
extrapolação, especificando o seu alcance: entre tecidos diferentes, entre espécies diferentes 
ou entre diferentes espécies e tecidos simultaneamente; tudo isso sem reduzir o nível de 
segurança dos consumidores.
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Alteração 39
María Sornosa Martínez

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão, após consulta da 
Agência, deve adoptar regras sobre a 
utilização de um limite máximo de 
resíduos de um determinado género 
alimentício para outro género alimentício
da mesma espécie, ou de uma ou mais 
espécies para outras espécies. Estas 
regras especificam como e em que 
condições os dados científicos sobre os 
resíduos num determinado género 
alimentício ou numa espécie ou mais 
espécies podem ser utilizados para fixar 
um limite máximo de resíduos noutros 
géneros alimentícios ou noutras espécies.
As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, a fim de o 
completar, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 20.º. 

Or. es

Justificação

A presente alteração define as condições nas quais a Comissão poderá estabelecer as regras 
detalhadas para poder aplicar o conceito de extrapolação.
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Alteração 40
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 6 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação científica dos riscos 
considera o metabolismo e a remoção de 
substâncias farmacologicamente activas em 
espécies animais pertinentes e o tipo de 
resíduos, e a respectiva quantidade, que 
pode ser ingerida pelos seres humanos 
durante toda a vida sem colocar um risco 
apreciável para a saúde, expressa em 
termos de dose diária admissível (DDA). 
Podem ser utilizadas abordagens 
alternativas à DDA, se tiverem sido 
estabelecidas pela Comissão, nos termos 
do n.º 1 do artigo 12.º

1. A avaliação científica dos riscos 
considera o metabolismo e a remoção e 
excreção de substâncias 
farmacologicamente activas em espécies 
animais pertinentes e o tipo de resíduos, e a 
respectiva quantidade, que pode ser 
ingerida pelos seres humanos durante toda 
a vida sem colocar um risco apreciável 
para a saúde, expressa em termos de dose 
diária admissível (DDA). Podem ser 
utilizadas abordagens alternativas à DDA, 
se tiverem sido estabelecidas pela 
Comissão, nos termos do n.º 1 do artigo 
12.º 

A avaliação dos riscos científicos 
considera igualmente o impacto de 
quaisquer resíduos de substância activa 
em termos de segurança do ambiente.

Or. en

Alteração 41
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 6 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação científica dos riscos 
considera o metabolismo e a remoção de 
substâncias farmacologicamente activas em 
espécies animais pertinentes e o tipo de 
resíduos, e a respectiva quantidade, que 
pode ser ingerida pelos seres humanos 
durante toda a vida sem colocar um risco 
apreciável para a saúde, expressa em 
termos de dose diária admissível (DDA). 

1. A avaliação científica dos riscos 
considera o metabolismo e a remoção de 
substâncias farmacologicamente activas em 
espécies animais pertinentes e o tipo de 
resíduos, e a respectiva quantidade, que 
pode ser ingerida pelos seres humanos 
durante toda a vida sem colocar um risco 
apreciável para a saúde, expressa em 
termos de dose diária admissível (DDA), 
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Podem ser utilizadas abordagens 
alternativas à DDA, se tiverem sido 
estabelecidas pela Comissão, nos termos 
do n.º 1 do artigo 12.º 

tendo em especial consideração os efeitos 
sinérgicos e cumulativos de diferentes 
substâncias farmacologicamente activas e 
os efeitos nos grupos particularmente 
vulneráveis da população. Podem ser 
utilizadas abordagens alternativas à DDA, 
se tiverem sido estabelecidas pela 
Comissão, nos termos do n.º 1 do artigo 
12.º 

A avaliação dos riscos deve reger-se pelos 
princípios da avaliação de segurança dos 
géneros alimentícios previstos no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002.

Or. en

Justificação

Para preservar a coerência do estabelecimento de limites na legislação alimentar, deve ser 
incluída uma referência aos critérios de segurança do Regulamento (CE) n.º 178/2002, que 
estão subjacentes a toda a legislação alimentar e que regem, entre outros aspectos, a 
necessidade de ter em conta a vulnerabilidade específica de determinados grupos da 
população e a existência de efeitos sinérgicos e cumulativos. Introduziu-se ainda uma 
referência explícita a estes dois aspectos particularmente importantes.

Alteração 42
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A avaliação científica dos riscos 
considera o metabolismo e a remoção de 
substâncias farmacologicamente activas em 
espécies animais pertinentes e o tipo de 
resíduos, e a respectiva quantidade, que 
pode ser ingerida pelos seres humanos 
durante toda a vida sem colocar um risco 
apreciável para a saúde, expressa em 
termos de dose diária admissível (DDA).
Podem ser utilizadas abordagens 
alternativas à DDA, se tiverem sido 
estabelecidas pela Comissão, nos termos 

1. A avaliação científica dos riscos 
considera o metabolismo e a remoção de 
substâncias farmacologicamente activas em 
espécies animais pertinentes e o tipo de 
resíduos, e a respectiva quantidade, que 
pode ser ingerida pelos seres humanos 
durante toda a vida sem colocar um 
considerável risco negativo para a saúde, 
expressa em termos de dose diária 
admissível (DDA). Podem ser utilizadas 
abordagens alternativas à DDA, se tiverem 
sido estabelecidas pela Comissão, nos 
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do n.º 1 do artigo 12.º termos do n.º 1 do artigo 12.º

Or. pl

Justificação

A formulação “considerável risco negativo” permite designar com mais rigor os eventuais 
riscos para a saúde do que o adjectivo “apreciável” e adequa-se melhor à definição de Dose 
Diária Admissível (DDA) prevista nas “Orientações para a definição de um potencial risco 
grave para a saúde humana ou animal ou para o ambiente no contexto do n.º 1 e do n.º 2 do 
artigo 33.º da Directiva 2001/82/CE — Março de 2006.” 

Alteração 43
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O risco para os seres humanos de efeitos 
farmacológicos ou microbiológicos não 
intencionais; 

b) O risco para os seres humanos de efeitos 
toxicológicos, farmacológicos ou 
microbiológicos não intencionais; 

Or. es

Justificação

É conveniente incluir também os riscos toxicológicos.

Alteração 44
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n° 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Tipo e quantidade de resíduos que se 
considera não constituírem um risco para 
o ambiente;

Or. en



PE400626v01-00 22/66 AM\705998PT.doc

PT

Justificação

A inclusão da segurança ambiental na avaliação científica dos riscos asseguraria 
consistência na abordagem e a simplificação do procedimento.

Alteração 45
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 6º – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o metabolismo e a remoção da 
substância não puderem ser avaliados e a 
utilização da substância tiver sido 
concebida para melhorar a saúde e o bem-
estar dos animais, a avaliação científica dos 
riscos pode ter em conta dados de 
monitorização ou dados de exposição.

3. Se o metabolismo e a remoção e 
excreção da substância não puderem ser 
avaliados e a utilização da substância tiver 
sido concebida para melhorar a saúde e o 
bem-estar dos animais, a avaliação 
científica dos riscos pode ter em conta 
dados de monitorização ou dados de 
exposição.

Or. en

Justificação

A “excreção" é importante na avaliação dos riscos para o ambiente.  

Alteração 46
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o metabolismo e a remoção da 
substância não puderem ser avaliados e a 
utilização da substância tiver sido 
concebida para melhorar a saúde e o bem-
estar dos animais, a avaliação científica 
dos riscos pode ter em conta dados de 
monitorização ou dados de exposição.

3. Se o metabolismo e a remoção da 
substância não puderem ser avaliados e a 
utilização da substância tiver sido 
concebida para melhorar a saúde, a 
avaliação científica dos riscos pode ter em 
conta dados de monitorização ou dados de 
exposição.
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Or. es

Justificação

Em princípio, há que conceder a primazia à saúde dos animais; não se vislumbram casos de 
medicamentos que apenas contribuam para o bem-estar dos animais e não para a sua saúde.

Alteração 47
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 7° – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Outros factores legítimos, como os 
aspectos tecnológicos da produção de 
alimentos, a viabilidade dos controlos, as 
condições de utilização e a aplicação das 
substâncias em medicamentos veterinários 
e a possibilidade de utilização indevida ou 
ilegal;

b) Outros factores legítimos, como os 
aspectos tecnológicos da produção de 
alimentos, a viabilidade dos controlos, as 
condições de utilização e a aplicação das 
substâncias em medicamentos veterinários 
e a possibilidade de utilização indevida ou 
ilegal; considera-se utilização indevida a 
aplicação profiláctica de medicamentos 
veterinários, se for igualmente possível 
combater as doenças através de alterações 
adequadas e razoáveis das condições de 
criação dos animais;

Or. en

Alteração 48
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 7 –  alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Outros factores legítimos, como os 
aspectos tecnológicos da produção de 
alimentos, a viabilidade dos controlos, as 
condições de utilização e a aplicação das 
substâncias em medicamentos veterinários 
e a possibilidade de utilização indevida ou 

b) Outros factores legítimos, como os 
aspectos tecnológicos da produção de 
géneros alimentícios e de alimentos para 
animais, a viabilidade dos controlos, as 
condições de utilização e a aplicação das 
substâncias em medicamentos veterinários 
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ilegal; e a possibilidade de utilização indevida ou 
ilegal; 

Or. es

Justificação

Incluem-se também os processos de fabrico de alimentos para animais, que deverão ser tidos 
em conta na análise dos riscos. Dado que numerosos medicamentos veterinários são 
administrados através dos alimentos para animais ou da água que estes bebem, as 
recomendações em matéria de gestão dos riscos devem ter em consideração a forma como as 
tecnologias disponíveis incidem sobre o nível de risco.

Alteração 49
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Outros factores legítimos, como os 
aspectos tecnológicos da produção de 
alimentos, a viabilidade dos controlos, as 
condições de utilização e a aplicação das 
substâncias em medicamentos veterinários 
e a possibilidade de utilização indevida ou 
ilegal;

b) Outros factores legítimos, como os 
aspectos tecnológicos da produção de 
alimentos, a viabilidade dos controlos, as 
condições de utilização e a aplicação das 
substâncias em medicamentos veterinários, 
o respeito das boas práticas veterinárias e 
a possibilidade de utilização indevida ou 
ilegal;

Or. fr

Justificação

A avaliação científica dos riscos pode recomendar a fixação de um limite máximo de resíduos 
muito elevado, muito superior ao necessário para permitir a utilização do produto 
veterinário correspondente respeitando as boas práticas veterinárias. Ter as boas práticas 
veterinárias em conta no momento da definição dos limites máximos de resíduos permite 
estabelecer limites que garantam não só uma protecção óptima da saúde humana, mas 
também evitar uma utilização excessiva de produtos veterinários.
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Alteração 50
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 7 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Se, ou não, as concentrações 
ambientais previstas são aceitáveis para a 
protecção do ambiente e, se for caso disso, 
quaisquer condições ou restrições à 
utilização da substância em causa.

Or. en

Justificação

Em determinados casos, as concentrações de substâncias podem representar um risco para o 
ambiente. Esta preocupação tem de ser tomada em consideração nas recomendações sobre 
gestão dos riscos.

Alteração 51
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 8 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência deve assegurar que o parecer 
do Comité seja emitido no prazo de 210 
dias após a recepção de um pedido válido, 
em conformidade com o artigo 3.º e com o 
n.º 1 do presente artigo. Este prazo fica 
suspenso quando a Agência solicitar a 
apresentação de informações 
suplementares sobre a substância em causa 
dentro de um período específico e até a 
informação suplementar solicitada tiver 
sido prestada.

2. A Agência deve assegurar que o parecer 
do Comité seja emitido no prazo de 210 
dias após a recepção de um pedido válido 
para uma nova substância, em 
conformidade com o artigo 3.º e com o n.º 
1 do presente artigo. Este prazo fica 
suspenso quando a Agência solicitar a 
apresentação de informações 
suplementares sobre a substância em causa 
dentro de um período específico e até a 
informação suplementar solicitada tiver 
sido prestada.

Or. en
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Justificação

A presente alteração clarifica o texto.

Alteração 52
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 8º – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. São aplicáveis às substâncias 
farmacologicamente activas cuja 
utilização foi autorizada em 
medicamentos veterinários à data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
as seguintes disposições:
a) Consultada a Agência, a Comissão 
publicará um calendário para o estudo 
destas substâncias, incluindo prazos para 
apresentação das informações referidas 
no n.º 1 do artigo 8.º. Os responsáveis pela 
comercialização do medicamento 
veterinário em causa garantirão que todas 
as informações relevantes são 
transmitidas à Comissão. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
chamarão a atenção da Comissão para 
quaisquer outras informações pertinentes.
b) Depois de verificar, num prazo de 30 
dias, que as informações foram 
correctamente apresentadas, a Comissão 
remetê-las-á imediatamente, para análise, 
à Agência, que emite o seu parecer num 
prazo de 120 dias. Caso a Agência solicite 
a apresentação de informações 
suplementares sobre a substância em 
causa dentro de um período específico, o 
referido prazo fica suspenso.

Or. en
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Justificação

A presente alteração está em consonância com o Regulamento (CEE) n.° 2377/90 do 
Conselho, em vigor.

Alteração 53
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para que as substâncias não destinadas 
a utilização em medicamentos 
veterinários sejam colocadas no mercado 
da Comunidade e quando não for 
apresentado um pedido para essas 
substâncias em conformidade com o 
artigo 3.º, a Comissão e os Estados-
Membros podem enviar à Agência um 
pedido de parecer sobre limites máximos 
de resíduos. Aplica-se o disposto nos 
artigos 4.º a 8.º 

1. A Comissão e os Estados-Membros 
podem enviar à Agência um pedido de 
parecer sobre limites máximos de resíduos 
para substâncias farmacologicamente 
activas numa das seguintes 
circunstâncias:

a) A utilização da substância em questão 
num medicamento veterinário está 
autorizada num país terceiro e não foi 
apresentado um pedido relativo a essa 
substância em conformidade com o artigo 
3.°; ou
b) A substância em questão está presente 
num medicamento destinado a ser 
utilizado em conformidade com o artigo 
11.° da Directiva 2001/82/CE, mas não foi 
apresentado um pedido relativo a essa 
substância em conformidade com o artigo 
3.°; ou
c) A substância em questão entra na 
composição de um produto biocida 
utilizado na criação de animais e deve ser 
estabelecido um limite máximo de 
resíduos na acepção do ponto ii) da alínea 
a) do n/° 2 do artigo 10.° da Directiva 
98/8/CE.
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2. Aplica-se o disposto nos artigos 4.º a 7.º
O formato e o conteúdo dos pedidos de 
parecer a que se refere o n.° 1 do presente 
artigo devem ser conformes com a decisão 
adoptada pela Comissão nos termos do 
primeiro parágrafo do artigo 12.°.

Or. es

Justificação

Reformula-se completamente a redacção do artigo a fim de o tornar mais claro.

Para além dos medicamentos não autorizados na União e dos biocidas utilizados em 
pecuária, serão igualmente objecto deste procedimento os pedidos de estabelecimento de 
limites máximos de resíduos para substâncias utilizadas em medicamentos autorizados na 
União relativamente às quais não foi apresentado um pedido nos termos do artigo 3.°. Isto 
abre a via para que as administrações promovam a fixação de limites máximos de resíduos 
em espécies que, mercê da sua reduzida população, são pouco atractivas para os operadores 
da indústria farmacêutica e podem por isso ser vítimas de um vazio terapêutico inaceitável do 
ponto de vista da saúde e do bem-estar animais.

Elimina-se a referência a requerentes diferentes da Comissão ou dos Estados-Membros, que 
são os únicos habilitados nos termos do n.° 1, e especifica-se o formato e o conteúdo do 
pedido no n.° 2.

Alteração 54
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 9  – n.° 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para que as substâncias não destinadas a 
utilização em medicamentos veterinários 
sejam colocadas no mercado da 
Comunidade e quando não for apresentado 
um pedido para essas substâncias em 
conformidade com o artigo 3.º, a Comissão 
e os Estados-Membros podem enviar à 
Agência um pedido de parecer sobre 
limites máximos de resíduos.

1. Para que as substâncias não destinadas a 
utilização em medicamentos veterinários 
sejam colocadas no mercado da 
Comunidade e quando não for apresentado 
um pedido para essas substâncias em 
conformidade com o artigo 3.º, a 
Comissão, os Estados-Membros ou um 
terceiro com interesses legítimos, podem 
enviar à Agência um pedido de parecer 
sobre limites máximos de resíduos. 
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Or. en

Justificação

No n.º 3 parte-se do princípio de que os pedidos também podem ser apresentados por 
terceiros, mas o n.º 1 não prevê esta possibilidade. Clarificação sistemática.

Alteração 55
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de 15 dias a contar da adopção 
do parecer final, a Agência transmiti-lo-á à 
Comissão e, conforme o caso, aos 
Estados-Membros ou à parte que fez o 
pedido, declarando os motivos das suas 
conclusões.

3. No prazo de 15 dias a contar da adopção 
do parecer final, a Agência transmiti-lo-á à 
Comissão e, conforme o caso, ao 
Estado-Membro que fez o pedido, 
declarando os motivos das suas conclusões.

Or. en

Justificação

O direito de solicitar um parecer da Agência por parte dos LMR deve ser restringido à 
Comissão e aos Estados-Membros. 



PE400626v01-00 30/66 AM\705998PT.doc

PT

Alteração 56
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 9 – nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O disposto nos n.ºs 1 a 3 aplica-se, 
mutatis mutandis, a substâncias 
farmacologicamente activas autorizadas 
quando o processo de estabelecimento de 
limites de resíduos apresente custos 
desproporcionados face aos benefícios 
económicos dessas substâncias, devido à 
reduzida disseminação da espécie ou ao 
seu reduzido impacto económico ("minor 
uses"). Em caso de extrapolação entre 
diferentes espécies, será aplicado um 
factor de segurança de, pelo menos, 10 
aquando do estabelecimento de limites 
máximos de resíduos.
A Comissão pode, em conformidade com 
o procedimento do comité de 
regulamentação com controlo, referido no 
n.º 3 do artigo 20.º, especificar as 
condições de aplicação do presente 
número.

Or. en

Justificação

A extrapolação que é objecto do artigo 5.º não apresenta uma solução para todos os 
problemas da escassa disponibilidade de medicamentos veterinários para espécies com 
impacto económico pouco significativo nem para os casos em que o reduzido volume de 
vendas não justifica o processo de estabelecimento de limites de resíduos. A proposta aqui 
apresentada procura fornecer uma solução para este problema real e grave do ponto de vista 
da protecção dos animais e da saúde animal, embora seja desejável um debate mais 
aprofundado. 
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Alteração 57
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando a Comissão, o requerente, nos 
termos do artigo 3.º, ou um Estado-
Membro, nos termos do artigo 9.º, devido a 
novas informações, considerar que é 
necessária uma revisão de um parecer de 
modo a proteger a saúde humana ou 
animal, pode solicitar à Agência que emita 
um novo parecer sobre as substâncias em 
causa.

Quando a Comissão, o requerente, nos 
termos do artigo 3.º, ou um 
Estado-Membro, nos termos do artigo 9.º, 
devido a novas informações, considerar 
que é necessária uma revisão de um 
parecer de modo a proteger a saúde 
humana ou animal ou a segurança do 
ambiente, pode solicitar à Agência que 
emita um novo parecer sobre as 
substâncias em causa.

Or. en

Alteração 58
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

Quando a Comissão, o requerente, nos 
termos do artigo 3.º, ou um Estado-
Membro, nos termos do artigo 9.º, devido a 
novas informações, considerar que é 
necessária uma revisão de um parecer de 
modo a proteger a saúde humana ou 
animal, pode solicitar à Agência que emita 
um novo parecer sobre as substâncias em 
causa. 

Quando a Comissão, uma pessoa que 
tenha apresentado um pedido de parecer 
em conformidade com o artigo 3.º ou um 
Estado-Membro, nos termos do artigo 9.º, 
devido a novas informações, considerar 
que é necessária uma revisão de um 
parecer de modo a proteger a saúde 
humana ou animal, pode solicitar à 
Agência que emita um novo parecer sobre 
as substâncias em causa. 

O pedido deve ser acompanhado de 
informações explicando a questão a tratar. 
Aplicam-se ao novo parecer o disposto nos 
n.ºs 2 e 4 do artigo 8.º e nos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 9.º, respectivamente. 

O pedido deve ser acompanhado de 
informações explicando a questão a tratar. 
Aplicam-se ao novo parecer o disposto nos 
n.ºs 2 a 4 do artigo 8.º e nos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 9.º, respectivamente. 

Or. es
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Justificação

O novo texto proposto visa tornar claro quem é que pode solicitar as revisões e em que 
circunstâncias o pode fazer, a saber:

- as pessoas que apresentaram um pedido de avaliação nos termos do artigo 3.° poderão 
solicitar a sua revisão, e

- a Comissão e os Estados-Membros poderão solicitá-la não só no caso das avaliações por 
eles promovidas nos termos do artigo 9.°, mas também no que se refere às promovidas por 
terceiros em conformidade com o artigo 3.°.

Alteração 59
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. De acordo com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 20.º, a Comissão, em consulta com a 
Agência, deve adoptar o seguinte:

1. A Comissão, em consulta com a 
Agência, deve adoptar disposições sobre:

Or. en

Alteração 60
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As decisões serão tomadas, no caso da 
alínea a), nos termos do procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 21.º e, no caso da alínea b), nos 
termos do procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 21.º.

Or. en
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Justificação

O estabelecimento da metodologia de avaliação e gestão dos riscos é um aspecto central do 
presente regulamento, pelo que deverá ser adoptado com a participação do Parlamento 
Europeu. Assim sendo, propõe-se uma passagem do procedimento de regulamentação para o 
procedimento de regulamentação com controlo. Além disso, está prevista a aplicação do 
mesmo procedimento às decisões sobre extrapolação no n.º 2.

Alteração 61
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Article 12 - paragraph 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão, em consulta com a 
Agência, deve adoptar regras sobre a 
utilização de um limite máximo de 
resíduos de um género alimentício 
específico para outro género alimentício 
da mesma espécie, ou de uma ou mais 
espécies para outras espécies, como 
referido no artigo 5.º. Estas regras 
especificam como e em que condições os 
dados científicos sobre os resíduos num 
determinado género alimentício ou numa 
espécie ou mais espécies podem ser 
utilizados para fixar um limite máximo de 
resíduos noutros géneros alimentícios ou 
noutras espécies.

2. A Comissão, em consulta com a 
Agência, deve adoptar, em conformidade 
com o n.° 1-A do artigo 5.°, as medidas 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, a fim 
de o completar, nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.° 3 do artigo 20.°.

As medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, a fim de o completar, devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 20.º.

Or. es
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Alteração 62
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão classifica as substâncias 
farmacologicamente activas nos termos de 
um parecer da Agência sobre o limite 
máximo de resíduos em conformidade com 
os artigos 4.º, 9.º ou 10.º 

1. A Comissão classifica as substâncias 
farmacologicamente activas que foram 
objecto de um parecer da Agência sobre o 
limite máximo de resíduos em 
conformidade com os artigos 4.º, 9.º ou 
10.º e sobre a concentração segura no 
ambiente em conformidade com os artigos 
4.º e 10.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração resulta da alteração 3 ao artigo 4.º e da alteração 10 ao artigo 10.º. 

Alteração 63
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A classificação inclui uma lista de 
substâncias farmacologicamente activas e 
as classes terapêuticas a que pertencem. A 
classificação também implica o 
estabelecimento, em relação a cada uma 
dessas substâncias, de um dos seguintes 
aspectos:

2. A classificação da segurança dos 
alimentos inclui uma lista de substâncias 
farmacologicamente activas e as classes 
terapêuticas a que pertencem. A 
classificação também implica o 
estabelecimento, em relação a cada uma 
dessas substâncias, de um dos seguintes 
aspectos:

Or. en
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Alteração 64
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A ausência de um limite máximo de 
resíduos; 

c) A ausência da necessidade de 
estabelecer um limite máximo de resíduos; 

Or. es

Justificação

A presente alteração visa definir mais claramente o conceito; a alínea c) diz respeito a 
substâncias que se consideram inócuas; com a redacção actual esta alínea aplicar-se-ia a 
outras substâncias para as quais, em virtude da falta de informações ou por outros motivos, 
não foi possível fixar um limite seguro.

Alteração 65
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Uma proibição da administração de 
uma substância.

d) Uma proibição da presença de uma 
substância ou dos seus resíduos num 
produto de origem animal.

Or. fr

Justificação

Se a presença nos géneros alimentícios de origem animal de uma substância ou dos seus 
resíduos constitui, qualquer que seja a sua quantidade, um risco para a saúde humana, é 
necessário proibir a colocação no mercado dos produtos nos quais se detecte a sua presença. 
Limitarmo-nos a proibir a sua administração não basta. Além disso, a Europa não tem a 
possibilidade de proibir a administração de uma substância nos países terceiros. Esta 
formulação implicaria, pois, que uma substância apenas seria proibida no caso dos produtos 
europeus e não no dos produtos importados.
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Alteração 66
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Deve ser estabelecido um limite máximo 
de resíduos quando se afigure necessário 
para a protecção da saúde humana de 
acordo com um parecer da Agência, em 
conformidade com os artigos 4.º, 9.º ou 
10.º, ou de acordo com um voto da 
Comunidade, no Codex Alimentarius, a 
favor do estabelecimento de um limite 
máximo de resíduos para uma substância 
farmacologicamente activa destinada a 
utilização num medicamento veterinário. 
Neste último caso, não é necessária uma 
avaliação adicional por parte da Agência. 

3. Deve ser estabelecido um limite máximo 
de resíduos quando se afigure necessário 
para a protecção da saúde humana, de 
acordo com um parecer da Agência em 
conformidade com os artigos 4.º, 9.º ou 
10.º, ou de acordo com a adopção pela 
Comissão do Codex Alimentarius, sem 
objecções por parte da Comunidade, de 
um limite máximo de resíduos para uma 
substância farmacologicamente activa 
destinada a utilização num medicamento 
veterinário. Neste último caso, não é 
necessária uma avaliação adicional por 
parte da Agência. 

Or. es

Justificação

A presente alteração visa clarificar dois pontos:

Os limites máximos de resíduos são elementos da gestão dos riscos e devem ser revistos tão 
frequentemente quanto necessário para que cumpram o seu objectivo: a segurança do 
consumidor.

A União adoptará os limites máximos de resíduos do CODEX após a sua aprovação por este 
organismo sem quaisquer objecções por parte da União; o voto favorável da União não deve 
acarretar a sua aprovação automática sem a sua aprovação prévia definitiva no âmbito do 
CODEX.
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Alteração 67
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º3

Texto da Comissão Alteração

3. Deve ser estabelecido um limite máximo 
de resíduos quando se afigure necessário 
para a protecção da saúde humana de 
acordo com um parecer da Agência, em 
conformidade com os artigos 4.º, 9.º ou 
10.º, ou de acordo com um voto da 
Comunidade, no Codex Alimentarius, a 
favor do estabelecimento de um limite 
máximo de resíduos para uma substância 
farmacologicamente activa destinada a 
utilização num medicamento veterinário.
Neste último caso, não é necessária uma 
avaliação adicional por parte da Agência.

3. Deve ser estabelecido um limite máximo 
de resíduos quando se afigure necessário 
para a protecção da saúde humana:

a) de acordo com um parecer da Agência, 
em conformidade com os artigos 4.º, 9.º ou 
10.º; ou
b) de acordo com um voto da Comunidade, 
no Codex Alimentarius, a favor do 
estabelecimento de um limite máximo de 
resíduos para uma substância 
farmacologicamente activa destinada a 
utilização num medicamento veterinário, 
contanto que os dados científicos 
considerados tenham sido 
disponibilizados ao representante da 
Comunidade no Codex Alimentarius 
antes da votação pela Comissão do Codex 
Alimentarius.  Neste caso, não é necessária 
uma avaliação adicional por parte da 
Agência.

Or. en

Justificação

A presente alteração permite reforçar a transparência das decisões Codex.
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Alteração 68
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Deve ser estabelecido um limite máximo 
de resíduos quando se afigure necessário 
para a protecção da saúde humana de 
acordo com um parecer da Agência, em 
conformidade com os artigos 4.º, 9.º ou 
10.º, ou de acordo com um voto da 
Comunidade, no Codex Alimentarius, a 
favor do estabelecimento de um limite 
máximo de resíduos para uma substância 
farmacologicamente activa destinada a 
utilização num medicamento veterinário. 
Neste último caso, não é necessária uma 
avaliação adicional por parte da Agência.

3. Deve ser estabelecido um limite máximo 
de resíduos quando se afigure necessário 
para a protecção da saúde humana de 
acordo com um parecer da Agência, em 
conformidade com os artigos 4.º, 9.º ou 
10.º, ou de acordo com um voto da 
Comunidade, no Codex Alimentarius, a 
favor do estabelecimento de um limite 
máximo de resíduos para uma substância 
farmacologicamente activa destinada a 
utilização num medicamento veterinário. 
Neste último caso, o voto da Comunidade 
apenas poderá ser favorável se tiverem 
sido efectuadas uma avaliação científica 
dos riscos, tal como descrita no artigo 6.°, 
e recomendações de gestão dos riscos, tal 
como definidas no artigo 7.°. Não é, por 
conseguinte, necessária uma avaliação 
adicional por parte da Agência.

Or. fr

Justificação

As discussões no âmbito do Codex ou de outros organismos internacionais não devem servir 
de pretexto para adoptar limites máximos de resíduos mais laxistas do que os adoptados na 
Europa.

Alteração 69
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Deve ser estabelecido um limite máximo 
de resíduos quando se afigure necessário 

3. Deve ser estabelecido um limite máximo 
de resíduos quando se afigure necessário 
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para a protecção da saúde humana de 
acordo com um parecer da Agência, em 
conformidade com os artigos 4.º, 9.º ou 
10.º, ou de acordo com um voto da 
Comunidade, no Codex Alimentarius, a 
favor do estabelecimento de um limite 
máximo de resíduos para uma substância 
farmacologicamente activa destinada a 
utilização num medicamento veterinário.
Neste último caso, não é necessária uma 
avaliação adicional por parte da Agência. 

para a protecção da saúde humana de 
acordo com um parecer da Agência, em 
conformidade com os artigos 4.º, 9.º ou 
10.º. Os limites máximos de resíduos 
aprovados pela Comunidade, no Codex 
Alimentarius, para uma substância 
farmacologicamente activa destinada a 
utilização num medicamento veterinário 
têm de ser equiparáveis às disposições em 
matéria de protecção da saúde humana 
em vigor na Comunidade. É necessária 
uma avaliação adicional por parte da 
Agência para efeitos de protecção da 
saúde humana, no mínimo, no que diz 
respeito a efeitos sinérgicos e cumulativos 
de diferentes substâncias 
farmacologicamente activas, quando a 
Agência ou as entidades competentes dos 
Estados-Membros tiverem reservas 
quanto à protecção da saúde.

Or. en

Justificação

Caso surjam novos dados sobre os riscos de uma substância, deve ser possível requerer um 
novo parecer, mesmo para os valores do Codex. Trata-se, essencialmente, de uma 
clarificação. 

Alteração 70
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Antes da aprovação dos limites 
máximos de resíduos do Codex 
Alimentarius pela Comissão, deve ser 
adoptado o procedimento referido no n.º 3 
do artigo 21.º. A Comissão só pode 
aprovar o estabelecimento dos limites 
máximos de resíduos do Codex 
Alimentarius, caso estes assegurem um 
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nível de segurança para a saúde humana 
equiparável ao previsto na legislação 
comunitária. A  alínea e) do artigo 13.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 tem de 
ser tomada em consideração.

Or. en

Justificação

A aprovação dos limites máximos de resíduos do Codex Alimentarius está sujeita a um 
controlo democrático ou parlamentar muito limitado, ao contrário do que sucede com as 
decisões puramente intracomunitárias. Por conseguinte, as decisões relacionadas com o 
Codex devem estar sujeitas aos mesmos requisitos processuais e de consulta das decisões 
intracomunitárias. 

Os limites do Codex devem garantir um nível de segurança idêntico ou, pelo menos, 
equiparável , o que se pretende garantir através da remissão para o Regulamento (CE) n.º 
178/2002.

Alteração 71
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Pode ser estabelecido um limite máximo 
de resíduos provisório para uma substância 
farmacologicamente activa, nos casos em 
que os dados científicos estejam 
incompletos, desde que não haja motivos 
para supor que os resíduos da substância 
em causa no nível proposto representem 
um risco para a saúde humana.

4. Pode ser estabelecido um limite máximo 
de resíduos provisório para uma substância 
farmacologicamente activa, nos casos em 
que os dados científicos estejam 
incompletos, desde que não haja motivos 
para supor que os resíduos da substância 
em causa no nível proposto representem 
um risco para a saúde humana. A decisão 
sobre os riscos deve reger-se pelos 
princípios referidos no artigo 6.º e pelas 
normas aprovadas segundo o disposto no 
artigo 12.º.

O limite máximo de resíduos provisório 
aplica-se durante um período determinado, 
que não poderá exceder cinco anos. Este 
período pode ser prorrogado uma vez por 
um período que não exceda dois anos, 

O limite máximo de resíduos provisório 
aplica-se durante um período determinado, 
que não poderá exceder três anos. Este 
período pode ser prorrogado uma vez por 
um período que não exceda dois anos, 
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quando se demonstre que essa prorrogação 
permite que os estudos científicos em curso 
sejam completados.

quando se demonstre que essa prorrogação 
permite que os estudos científicos em curso 
sejam completados.

Or. en

Justificação

O prazo máximo de cinco anos para uma autorização provisória parece excessivo. Trata-se, 
geralmente, de substâncias que foram sujeitas a um procedimento de autorização ou outro 
processo de ensaio, pelo que deverá ser possível obter os dados necessários no prazo de três 
anos.
 Trata-se de um prazo mais longo do que o previsto para o estabelecimento de limites no 
quadro do procedimento normal.

Alteração 72
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

6. A administração de uma substância a 
animais destinados à alimentação 
humana é proibida, de acordo com um 
parecer em conformidade com os artigos 
4.º, 9.º e 10.º, numa das seguintes 
circunstâncias:

6. A presença de uma substância ou dos 
seus resíduos num produto de origem 
animal é proibida, de acordo com um 
parecer em conformidade com os artigos 
4.º, 9.º e 10.º, numa das seguintes 
circunstâncias:

a) Quando a utilização de uma substância 
farmacologicamente activa em animais 
destinados à alimentação humana
constituir um perigo para a saúde humana;

a) Quando a presença de uma substância 
farmacologicamente activa ou dos seus 
resíduos em alimentos de origem animal
constituir um perigo para a saúde humana;

Or. fr

Justificação

Alteração necessária por razões de coerência com a alteração da alínea d) do n.° 2 do artigo 
13.°.
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Alteração 73
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Quando a utilização de uma substância 
farmacologicamente activa em animais 
destinados à alimentação humana constituir 
um perigo para a saúde humana;

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. pl

Justificação

  

(Não se aplica à versão portuguesa.)  

Alteração 74
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13-A
Classificação relativa à segurança do 

ambiente
1. A classificação relativa à segurança do 
ambiente incluirá uma lista de 
substâncias farmacologicamente activas e 
o estabelecimento, para cada uma dessas 
substâncias, de um dos seguintes 
elementos:
a) uma concentração máxima no 
ambiente; 
b) uma concentração máxima provisória 
no ambiente;
c) a ausência de uma concentração 
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máxima no ambiente;
d) uma proibição da administração de 
uma substância.
2. Deve ser estabelecida uma 
concentração máxima no ambiente 
quando se afigure necessário para a 
protecção do ambiente de acordo com um 
parecer da Agência, em conformidade 
com os artigos 4.º  ou 10.º.
3. Pode ser estabelecida uma 
concentração máxima provisória para 
uma substância farmacologicamente 
activa, nos casos em que os dados 
científicos estejam incompletos, desde que 
não haja motivos para supor que os 
resíduos da substância em causa no nível 
proposto representem um risco para o 
ambiente. A concentração máxima 
provisória no  ambiente aplica-se durante 
um período determinado, que não poderá 
exceder cinco anos. Este período pode ser 
prorrogado uma vez por um período que 
não exceda dois anos, quando se 
demonstre que essa prorrogação permite 
que os estudos científicos em curso sejam 
completados.
4. Não é estabelecido um limite máximo 
de concentração no ambiente quando, de 
acordo com um parecer em conformidade 
com os artigos 4.º ou 10.º, tal não for 
necessário para a protecção do ambiente.
5. A administração de uma substância a 
animais destinados à alimentação 
humana é proibida, de acordo com um 
parecer em conformidade com os artigos 
4.º ou 10.º, numa das seguintes 
circunstâncias:
a) Quando a utilização de uma substância 
farmacologicamente activa em animais 
destinados à alimentação humana 
constituir um risco inaceitável para o 
ambiente;
b) Quando não for possível chegar a uma 
conclusão final relativamente à 
segurança do ambiente, no que diz 
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respeito aos resíduos de uma substância.
6. Quando for necessário para a 
protecção do ambiente, a classificação 
incluirá condições e restrições para a 
utilização ou aplicação de uma substância 
farmacologicamente activa utilizada num 
medicamento veterinário que é sujeito a 
uma concentração máxima no ambiente, 
ou para a qual não tenha sido 
estabelecida uma concentração máxima 
no ambiente.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a consistência da abordagem, evitar o desperdício 
escusado de recursos e simplificar o procedimento de avaliação dos riscos para o ambiente 
(ARA) dos medicamentos veterinários.

Alteração 75
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Parecer da Agência por procedimento 

acelerado
En casos específicos, quando por razões 
de protecção da saúde pública, da saúde 
ou do bem-estar dos animais, seja 
necessária a autorização urgente de um 
medicamento veterinário ou de um 
produto biocida, a Comissão, qualquer 
pessoa que tenha solicitado um parecer 
em conformidade com o artigo 3.° ou um 
Estado-Membro poderão solicitar à 
Agência um procedimento acelerado de 
avaliação do limite máximo de resíduos de 
uma substância farmacologicamente 
activa nesses produtos.
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O formato e o conteúdo do pedido são 
definidos pela Comissão em conformidade 
com o n.° 1 do artigo 12.°.
Sem prejuízo do disposto no n.° 2 do 
artigo 9.° e no n.° 2 do artigo 8.°, a 
Agência certificar-se-á de que o parecer 
do Comité seja emitido no prazo de 150 
dias após a recepção do pedido.

Or. es

Justificação

É necessário estabelecer um procedimento acelerado para situações de excepcional urgência 
nas quais os medicamentos autorizados não permitem fazer face a uma doença grave devido 
à sua incidência na saúde ou no bem-estar dos animais. O procedimento habitual de fixação 
dos limites máximos de resíduos impediria uma reacção pronta face à doença.

Alteração 76
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos da classificação prevista no 
artigo 13.º, a Comissão elabora um
projecto de regulamento no prazo de 30 
dias a contar da recepção do parecer da 
Agência referido no artigo 4.º, no n.º 1 do 
artigo 9.º ou no artigo 10.º. A Comissão 
também prepara um projecto de 
regulamento nos 30 dias após recepção do 
resultado de um voto pela Comunidade a 
favor do estabelecimento de um limite 
máximo de resíduos no Codex 
Alimentarius, como se refere no n.º 3 do 
artigo 13.º.

1. Para efeitos da classificação prevista no 
artigo 13.º, a Comissão elabora projectos
de regulamento no prazo de 30 dias a 
contar da recepção do parecer da Agência 
referido no artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 9.º 
ou no artigo 10.º. A Comissão também 
prepara projectos de regulamento nos 30 
dias após recepção do resultado de um voto 
pela Comunidade a favor do 
estabelecimento de um limite máximo de 
resíduos no Codex Alimentarius, como se 
refere no n.º 3 do artigo 13.º.

No caso de o projecto de regulamento não 
ser conforme com o parecer da Agência, a 
Comissão prestará uma fundamentação 
pormenorizada dos motivos das 
divergências.

No caso de os projectos de regulamento 
não serem conformes com o parecer da 
Agência, a Comissão prestará uma 
fundamentação pormenorizada dos motivos 
das divergências.
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Or. en

Justificação

Utiliza-se neste caso o plural para descrever os limites máximos de resíduos e os limites 
ambientais.

Alteração 77
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da classificação prevista no 
artigo 13.º, a Comissão prepara um 
projecto de regulamento nos 30 dias após 
recepção do parecer da Agência referido no 
artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 
10.º. A Comissão também prepara um 
projecto de regulamento nos 30 dias após 
recepção do resultado de um voto pela 
Comunidade a favor do estabelecimento 
de um limite máximo de resíduos no Codex 
Alimentarius, como se refere no n.º 3 do 
artigo 13.º. 

1. Para efeitos da classificação prevista no 
artigo 13.º, a Comissão prepara um 
projecto de regulamento nos 30 dias após 
recepção do parecer da Agência referido no 
artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 9.º e no artigo 
10.º. A Comissão também prepara um 
projecto de regulamento nos 30 dias após 
recepção do resultado da adopção de um
limite máximo de resíduos, sem objecções 
por parte da Comunidade e por parte da 
Comissão do Codex Alimentarius, como se 
refere no n.º 3 do artigo 13.º. 

No caso de o projecto de regulamento não 
ser conforme com o parecer da Agência, a 
Comissão prestará uma fundamentação 
pormenorizada dos motivos das 
divergências. 

Or. es
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Alteração 78
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de o parecer da Agência ser 
solicitado e de o projecto de regulamento 
não ser conforme com o parecer em 
questão, a Comissão prestará uma 
fundamentação pormenorizada dos 
motivos das divergências 

Or. es

Justificação

O antigo n.° 1 do presente artigo é dividido em dois números por razões de clareza.

Alteração 79
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O regulamento referido no n.º 1 é 
adoptado pela Comissão em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 20.º, nos 30 dias após 
o final do procedimento de regulamentação 
referido na mesma disposição. 

2. O regulamento referido no n.º 1 é 
adoptado pela Comissão em conformidade 
com e nos 90 dias após o final do 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 20.º.

Or. en

Justificação

O procedimento de regulamentação com controlo parece ajustado neste caso. O prazo foi 
prolongado para assegurar ao PE condições de participação adequadas.
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Alteração 80
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O regulamento referido no n.º 1 é 
adoptado pela Comissão em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
referido no n.º 2 do artigo 20.º, nos 30
dias após o final do procedimento de 
regulamentação referido na mesma 
disposição. 

Or. es

Justificação

Em virtude de o n.° 1 ter sido dividido em dois, o antigo n.° 2 passa a n.° 3.

Alteração 81
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-B – (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No caso do procedimento acelerado 
referido no artigo 13.°-A, a Comissão 
adoptará o regulamento referido no n.° 1, 
no prazo de 15 dias após o final do 
procedimento de regulamentação referido 
no n.° 2 do artigo 20.°.

Or. es

Justificação

A introdução do procedimento de urgência torna necessária a introdução deste n.°.
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Alteração 82
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Métodos analíticos Suprimido
A Agência deve consultar os laboratórios 
comunitários de referência para a análise 
laboratorial de resíduos, designados pela 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, no que 
toca a métodos analíticos apropriados 
para a detecção de resíduos de 
substâncias farmacologicamente activas 
relativamente às quais foram 
determinados limites máximos de resíduos 
em conformidade com o artigo 13.º. A 
Agência fornecerá esses métodos aos 
laboratórios comunitários de referência e 
aos laboratórios nacionais de referência 
designados em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004. 

Or. es

Justificação

Este artigo é deslocado, sendo incluído como artigo 18.° no Título IV das Disposições Finais.

Alteração 83
Marios Matsakis

Proposta de regulamento
Artigo 15.º

Texto da Comissão Alteração

A Agência consulta os laboratórios 
comunitários de referência para a análise 
laboratorial de resíduos, designados pela 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, no que 

A Agência deve consultar os laboratórios 
comunitários de referência para a análise 
laboratorial de resíduos, designados pela 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004, no que 
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toca aos métodos analíticos apropriados 
para a detecção de resíduos de substâncias 
farmacologicamente activas relativamente 
às quais foram determinados limites 
máximos de resíduos em conformidade 
com o artigo 13.º. A Agência fornece esses 
métodos aos laboratórios comunitários de 
referência e aos laboratórios nacionais de 
referência designados em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 882/2004.

toca a métodos analíticos apropriados e 
harmonizados para a detecção de resíduos 
de substâncias farmacologicamente activas 
relativamente às quais foram determinados 
limites máximos de resíduos em 
conformidade com o artigo 13.º. A Agência 
fornece esses métodos aos laboratórios 
comunitários de referência e aos 
laboratórios nacionais de referência 
designados em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004.

Or. en

Alteração 84
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 16.º

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem proibir
ou impedir a importação e a colocação no 
mercado de alimentos de origem animal
por motivos relacionados com os limites 
máximos de resíduos, quando as 
disposições do presente regulamento e as 
respectivas medidas de execução tiverem 
sido respeitadas.

Os Estados-Membros devem proibir a 
importação e a colocação no mercado de 
alimentos de origem animal que 
contenham resíduos de substâncias 
farmacologicamente activas que não 
estejam sujeitas a uma classificação em 
conformidade com as alíneas a), b) ou c) 
do n.º 2 do artigo 13.º.

Or. fr

Justificação

L’amendement interdit explicitement l’importation de denrées qui contiendraient des résidus 
de substances interdites d’usage dans l’UE. Cette interdiction serait également valable pour 
les producteurs européens, qui sont déjà soumis à ce niveau d’exigence.

Autrement dit, toute denrée contenant des résidus de substance interdite, dont la présence 
aurait été révélée à la limite minimale de la détection requise au plan communautaire, voire 
en dessous de cette limite, seraient interdites d’importation et de mise sur le marché 
européen.

Cet amendement vise à faire cesser la distorsion de traitement entre producteurs des pays 
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tiers, exportant vers l’UE, et producteurs européens de denrées animales, distorsion qui a 
cours actuellement.

Alteração 85
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Circulação de géneros alimentícios

Os Estados-Membros não podem proibir 
ou impedir a importação e a colocação no 
mercado de alimentos de origem animal 
por motivos relacionados com os limites 
máximos de resíduos, quando as 
disposições do presente regulamento e as 
respectivas medidas de execução tiverem 
sido respeitadas. 

Se os dados científicos básicos da 
substância em questão estiverem 
disponíveis, a Comissão enviará à 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos um pedido de avaliação dos 
riscos no sentido de saber se os valores de 
referência subjacentes à tomada de 
medidas são adequados para proteger a 
saúde humana. Nesses casos, a 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos garante que o parecer é 
enviado à Comissão no prazo de 210 dias 
após recepção do pedido. 

Or. es

N.° 2 do artigo 18.° da proposta da Comissão

Justificação

Por se tratar de uma questão de carácter geral, considera-se que faz mais sentido incluí-la 
neste título.
Os valores de referência subjacentes à tomada de medidas (RPA - Reference Points for 
Action) deixam de ser ferramentas para a gestão dos riscos apenas no caso dos géneros 
alimentícios importados; passam a ter um papel importante no comércio interno. Em 
consequência, os Estados-Membros devem ser expressamente obrigados a não entravar, 
mediante a introdução de limites máximos de resíduos subjacentes à tomada de medidas 
adicionais, a circulação de géneros alimentícios que sejam conformes com as disposições do 
presente regulamento.

O artigo 16.° e o artigo 18.° trocam de lugar - Cf. alteração 95 ao artigo 18.°.
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Alteração 86
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O estabelecimento de níveis de tolerância 
para os produtos importados não pode 
implicar medidas de gestão mais 
favoráveis aos produtores dos países 
terceiros em relação aos produtores 
europeus nos casos em que estes últimos 
estão sujeitos a uma proibição total de 
utilização das substâncias 
medicamentosas e de presença de resíduos 
nos alimentos.
Por conseguinte, as importações de 
produtos de países terceiros que 
contenham resíduos de substâncias cuja 
utilização é proibida na União Europeia 
devem ser banidas, a fim de preservar a 
saúde pública. 

Or. fr

Justificação

É conveniente citar o exemplo do nifursol e dos outros derivados do arsénico proibidos na 
União Europeia, mas largamente utilizados nos Estados Unidos, nomeadamente para lutar 
contra a  histomonose do peru. Hoje em dia, os criadores de perus da União Europeia não 
dispõem de nenhum produto para lutar contra a histomonose. É, no entanto, possível 
importar carne de peru proveniente dos Estados Unidos ou do Brasil à qual foram 
administrados nifursol e outros derivados do arsénico, o que penaliza os produtores 
europeus.
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Alteração 87
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16-A
Utilização de substâncias não 

classificadas
É proibida a administração de 
medicamentos veterinários que 
contenham substâncias 
farmacologicamente activas não 
mencionadas no anexo em animais 
destinados à alimentação humana, salvo 
no âmbito de ensaios clínicos autorizados 
pelas autoridades competentes a nível 
nacional, após terem sido comunicados 
ou autorizados em conformidade com as 
disposições vigentes, desde que se 
assegure que os géneros alimentícios 
provenientes dos animais de criação 
utilizados nesses ensaios não contêm 
resíduos prejudiciais à saúde humana.

Or. en

Alteração 88
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Título III

Texto da Comissão Alteração

VALORES DE REFERÊNCIA 
SUBJACENTES À TOMADA DE 
MEDIDAS 

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 89
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A avaliação dos riscos deve reger-se pelos 
princípios referidos nos artigos 4.º a 8.º, a 
fim de assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana.

Or. en

Alteração 90
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas serão revistos 
regularmente à luz do progresso 
tecnológico.

Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas serão revistos à luz de 
quaisquer novos dados relacionados com 
a protecção da saúde humana e da cadeia 
alimentar.

Or. fr

Justificação

 Os limites mínimos de detecção de resíduos, denominados «valores de referência subjacentes 
à tomada de medidas» no projecto de regulamento, também devem ser revistos, sempre que 
necessário, à luz do progresso científico, nomeadamente se se demonstrar que determinadas 
substâncias comportam riscos para a saúde pública.
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Alteração 91
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas serão revistos 
regularmente à luz do progresso 
tecnológico.

Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas serão revistos 
regularmente à luz do progresso 
tecnológico e de novas informações que 
deverão ser tidas em conta para a 
avaliação dos riscos para a saúde 
humana.

Or. fr

Justificação

É igualmente necessário ter em conta o risco para a saúde humana no quadro da definição 
de um valor de referência subjacente à tomada de medidas. A sua revisão não deve, pois, ter 
exclusivamente em conta o aspecto tecnológico.

Alteração 92
Marios Matsakis

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 1, parágrafo 13

Texto da Comissão Alteração

Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas serão revistos 
regularmente à luz do progresso 
tecnológico.

Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas serão revistos 
regularmente à luz do progresso 
tecnológico e/ou de todos os dados novos 
relacionados com a protecção da saúde 
humana e da cadeia alimentar.

Or. en
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Alteração 93
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas serão revistos 
regularmente à luz do progresso 
tecnológico. 

Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas serão revistos 
regularmente à luz do progresso 
tecnológico e científico. 

Or. es

Justificação

Afigura-se necessário ter igualmente em consideração o progresso científico. O presente 
artigo passa a ser o artigo 15.°.

Alteração 94
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os géneros alimentícios de origem animal 
que contenham substâncias 
farmacologicamente activas para as quais 
não tenham sido estabelecidos limites 
máximos de resíduos não podem ser 
introduzidos no mercado. Esta proibição 
aplica-se igualmente a casos sujeitos à 
aplicação de limites especiais de detecção 
relativamente às referidas substâncias por 
força de outras normas comunitárias e 
quando esses limites forem ultrapassados.

Or. en
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Justificação

É possível que as decisões tomadas segundo esta disposição tenham sobretudo em conta 
aspectos do comércio, o que, em si mesmo, não é de rejeitar, mas importa assegurar também 
nestes casos os princípios fundamentais da avaliação dos riscos e da protecção da saúde 
humana. 

Alteração 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Proposta de regulamento
Artigo 18 

Texto da Comissão Alteração

Métodos para o estabelecimento de 
valores de referência subjacentes à 

tomada de medidas 

Circulação de géneros alimentícios

1. Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas baseiam-se no teor de 
uma substância a analisar numa amostra, 
que pode ser detectável e passível de 
confirmação por laboratórios de controlo 
de referência designados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 882/2004, com um método analítico 
validado de acordo com requisitos 
comunitários. Nesta matéria, a Comissão 
é aconselhada pelo laboratório 
comunitário de referência pertinente 
sobre a realização dos métodos analíticos. 

Os Estados-Membros não podem proibir 
ou impedir a importação e a colocação no 
mercado de alimentos de origem animal 
por motivos relacionados com os limites 
máximos de resíduos ou com os valores de 
referência subjacentes à tomada de 
medidas, quando as disposições do 
presente regulamento e as respectivas 
medidas de execução tiverem sido 
respeitadas. 

2. A Comissão pode enviar à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
um pedido de avaliação dos riscos no 
sentido de saber se os valores de 
referência subjacentes à tomada de 
medidas são adequados para proteger a 
saúde humana. Nesses casos, a 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos garante que o parecer é 
enviado à Comissão no prazo de 210 dias 
após recepção do pedido. 
3. A avaliação dos riscos deve ter em 
conta as regras a adoptar pela Comissão 



PE400626v01-00 58/66 AM\705998PT.doc

PT

em consulta com a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos. 
As regras que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, a fim de o completar, devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 21.º. 

Or. es

Artigo 16.° da proposta da Comissão

Justificação

A fim de garantir um maior nível de segurança nos valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas que venham a ser estabelecidos, a Comissão deve obrigatoriamente (e 
não “pode”) solicitar à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos um parecer 
sobre todas as substâncias para as quais seja fixado um valor de referência subjacente à 
tomada de medidas se houver dados científicos de base disponíveis.

Os artigos 16.° e 18.° trocam de lugar - Cf. alteração 85 ao artigo 16.°.

Alteração 96
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas baseiam-se no teor de 
uma substância a analisar numa amostra, 
que pode ser detectável e passível de 
confirmação por laboratórios de controlo 
de referência designados em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 882/2004, 
com um método analítico validado de 
acordo com requisitos comunitários. Nesta 
matéria, a Comissão é aconselhada pelo 
laboratório comunitário de referência 
pertinente sobre a realização dos métodos 
analíticos.

1. Os valores de referência subjacentes à 
tomada de medidas baseiam-se no teor de 
uma substância a analisar numa amostra, 
que deve ser pelo menos detectável e 
passível de confirmação por laboratórios de 
controlo de referência designados em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
882/2004, com um método analítico 
validado de acordo com requisitos 
comunitários. Nesta matéria, a Comissão é 
aconselhada pelo laboratório comunitário 
de referência pertinente sobre a realização 
dos métodos analíticos.
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Or. fr

Justificação

Par cet amendement, la notion de « valeurs de référence » équivaut bien à celle de limite 
minimale de détection de résidus. Elle n’est assortie d’aucune mesure de gestion.

Il n’y a plus lieu de saisir l’AESA sur le niveau de risque que pourrait représenter la présence 
de résidus de substances interdites dans les denrées, puisque :

• les « valeurs de référence » constituent des « standards » de qualité, en termes de 
détection, applicables aux laboratoires spécialisés dans la recherche de résidus. Or, ces « 
valeurs de référence » sont appelées à évoluer dans le temps pour que les seuils de détection 
soient les plus bas possibles ;

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.

Alteração 97
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão estabelece os valores de 
referência subjacentes à tomada de 
medidas após uma análise dos riscos de 
presença da substância e dos seus 
resíduos nos produtos de origem animal. 

Or. fr

Justificação

É importante fixar valores de referência subjacentes à tomada de medidas que tenham em 
conta não só a capacidade de detecção dos laboratórios, mas também uma avaliação dos 
riscos. Isso permitirá tolerar a presença fortuita e inevitável de resíduos (que podem formar-
se devido à contaminação ambiental ou ao aparecimento de um metabolito natural - cf. 
considerando 21) que não apresentem riscos para a saúde humana e relativamente aos quais 
a exposição dos consumidores é negligenciável, mas cujos vestígios podem ser encontrados 
nos alimentos de origem animal sem que, contudo, tenha sido fixado um limite máximo de 
resíduos.
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Alteração 98
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode enviar à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
um pedido de avaliação dos riscos no 
sentido de saber se os valores de 
referência subjacentes à tomada de 
medidas são adequados para proteger a 
saúde humana. Nesses casos, a 
Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos garante que o parecer é
enviado à Comissão no prazo de 210 dias 
após recepção do pedido.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alteração necessária por razões de coerência com a alteração n.° 96 -  n.° 1 do artigo 18.°.

Alteração 99
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode enviar à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
um pedido de avaliação dos riscos no 
sentido de saber se os valores de referência 
subjacentes à tomada de medidas são 
adequados para proteger a saúde humana. 
Nesses casos, a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos garante que o 
parecer é enviado à Comissão no prazo de 
210 dias após recepção do pedido.

2. A Comissão envia à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
um pedido de avaliação dos riscos no 
sentido de saber se os valores de referência 
subjacentes à tomada de medidas são 
adequados para proteger a saúde humana. 
Nesses casos, a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos garante que o 
parecer é enviado à Comissão no prazo de 
210 dias após recepção do pedido.
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Or. fr

Justificação

É importante fixar valores de referência subjacentes à tomada de medidas que tenham em 
conta não só a capacidade de detecção dos laboratórios, mas também uma avaliação dos 
riscos. Isso permitirá tolerar a presença fortuita e inevitável de resíduos (que podem formar-
se devido à contaminação ambiental ou ao aparecimento de um metabolito natural - cf. 
considerando 21) que não apresentem riscos para a saúde humana e relativamente aos quais 
a exposição dos consumidores é negligenciável, mas cujos vestígios podem ser encontrados 
nos alimentos de origem animal sem que, contudo, tenha sido fixado um limite máximo de 
resíduos.

Alteração 100
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação dos riscos deve ter em 
conta as regras a adoptar pela Comissão 
em consulta com a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alteração necessária por razões de coerência com a alteração n.° 96 -  n.° 1 do artigo 18.º.

Alteração 101
Marios Matsakis

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação dos riscos deve ter em conta 
as regras a adoptar pela Comissão em 
consulta com a Autoridade Europeia para a 

3. A avaliação dos riscos deve ter em conta 
as regras científicas pertinentes a adoptar 
pela Comissão em consulta com a 
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Segurança dos Alimentos. Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos.

Or. en

Alteração 102
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19-A
Colocação no mercado

Caso sejam ultrapassados os limites 
máximos de resíduos ou os valores de 
referência estabelecidos em conformidade 
com o presente regulamento, o produto 
não será introduzido no mercado sob a 
forma de género alimentício, ou 
transformado em género alimentício, ou 
combinado com géneros alimentícios.

Or. en

Justificação

Deve ser prevista uma sanção legal para as situações em que são excedidos os valores-limite 
e de referência. A proibição de comercialização ou combinação afigura-se uma medida 
adequada e facilita a decisão às autoridades de inspecção in loco.

Alteração 103
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Quando, na sequência dos controlos 
efectuados em alimentos de origem 
animal, os resultados dos ensaios 
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analíticos confirmam a presença de uma 
substância farmacologicamente activa 
que não esteja sujeita a uma classificação 
em conformidade com as alíneas a), b) ou 
c) do n.° 2 do artigo 13.° num nível igual 
ou superior ao seu valor de referência 
subjacente à tomada de medidas, o lote 
em questão é considerado como não 
conforme com a legislação comunitária.
2. Quando os resultados de ensaios 
analíticos efectuados em alimentos de 
origem animal são inferiores aos valores 
de referência subjacentes à tomada de 
medidas, a introdução dos produtos em 
questão na cadeia alimentar deverá ser 
autorizada. Em caso de recorrência, os 
resultados serão incluídos num registo 
pela autoridade competente. Quando os 
resultados dos exames analíticos 
efectuados em produtos com a mesma 
origem revelem um esquema recorrente 
que indicie um problema potencial, a 
autoridade competente deverá informar a 
Comissão e os outros Estados-Membros 
no âmbito do Comité Permanente da 
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal. A 
Comissão submeterá esta questão à 
autoridade competente do ou dos países 
de origem e apresentará propostas 
adequadas.
3. Os pormenores destas medidas serão 
estabelecidos em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 21.°.

Or. fr

Justificação

Pour définir la raison d’être des seuils d’actions, il faut déterminer ce qu’il convient de faire 
des aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des résidus à des quantités 
inférieur, égales ou supérieures au seuil d’action. S’il n’y a pas de risque pour la santé 
humaine, il faut autoriser la mise sur le marché des produits d’origine animale dans lesquels 
on retrouve des résidus à des quantités inférieur au seuil d’action. Cet amendement est 
cohérent avec l’amendement 10 : l’association de ces deux amendements permettra la 
commercialisation d’aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des traces de 
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substances pharmacologiquement active qui ne présentent pas de risque pour la santé 
humaine et pour lesquelles l’exposition des consommateurs est négligeable mais qui n’ont pas 
de limite maximale de résidus fixée.

Alteração 104
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 22.º

Texto da Comissão Alteração

No prazo de [60] dias após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
deve adoptar, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 20.º, um regulamento de 
que constem as substâncias 
farmacologicamente activas e a respectiva 
classificação no que respeita aos limites 
máximos de resíduos, em conformidade 
com os anexos I a IV do Regulamento 
(CEE) n.º 2377/90. 

No prazo de [90] dias após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
deve adoptar, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 3 do artigo 20.º, um regulamento de 
que constem as substâncias 
farmacologicamente activas e a respectiva 
classificação no que respeita aos limites 
máximos de resíduos, em conformidade 
com os anexos I a IV do Regulamento 
(CEE) n.º 2377/90. 

Or. en

Justificação

Trata-se da elaboração do anexo ao presente regulamento. Está a aplicação do procedimento 
de regulamentação com controlo. 

Alteração 105
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Regulamento (CEE) n.º 2377/90 é 
revogado.

1. O Regulamento (CEE) n.º 2377/90 e a 
Decisão 2005/34/CE são revogados. 

A decisão 2002/657/CE é alterada como 
segue: 
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- a) o artigo 4.° é revogado. 
- b) os termos «limites mínimos de 
desempenho requerido (LMDR)» são 
substituídos pelos termos «valores de 
referência subjacentes à tomada de 
medidas».

Or. fr

Justificação

A presente alteração impõe-se por razões de coerência com as alterações precedentes, que 
suprimem o conceito de nível de tolerância.
Em consequência, convém igualmente propor a revogação da Decisão 2005/34/CE, que 
introduziu um limiar de «tolerância» para os resíduos de determinadas substâncias proibidas 
detectadas nos géneros importados.

Do mesmo modo, o conceito de «valores de referência» vem substituir o de «limites mínimos 
de desempenho requerido (LMDR)» da Decisão 2002/657/CE, de forma a alinhar a 
terminologia pela do futuro regulamento «LMR».

Alteração 106
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As decisões 2002/657/CE e 2005/34/CE da 
Comissão deixarão de vigorar no prazo de 
3 anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento. Todo e 
qualquer novo regulamento adoptado 
observa os critérios de avaliação dos 
riscos do presente regulamento.

Or. en

Justificação

As duas decisões citadas estabelecem limites mínimos de desempenho requeridos (LMDR) 
para substâncias farmacologicamente activas para os quais não tenham sido estabelecidos 
limites máximos de resíduos, em especial substâncias que não são utilizadas como 
medicamentos veterinários ou substâncias que são proibidas na Comunidade, mas que são 
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legalmente utilizadas no estrangeiro. As decisões sobre os LMDR devem ser adaptadas ao 
novo quadro jurídico (em especial o artigo 17.º e seg.). Deve ser previsto um período de 
transição.
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