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ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 2.5 – ponto -1 (novo)
Directiva 2004/9/CE
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(-1) O n.º 3 do artigo 6.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. Se a Comissão considerar que, para 
regular os problemas referidos no n.º 1, 
são necessárias alterações à presente 
directiva, adoptá-las-á.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo7.º."

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 3.3 – ponto 4
Directiva 1994/62/CE
Artigo 19 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As alterações necessárias para adaptar
ao progresso científico e técnico o sistema 

a) A Comissão adaptará ao progresso 
científico e técnico o sistema de 
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de identificação, referido no n.º 2 do artigo 
8.º e no segundo parágrafo, último 
travessão, do artigo 10.º, bem como os 
programas relacionados com o sistema de 
bases de dados referidos no n.º 3 do artigo 
12.º e no Anexo III, serão adoptados nos 
termos do procedimento previsto no n.º 2
do artigo 21.º.

identificação, referido no n.º 2 do artigo 8.º 
e no segundo parágrafo, último travessão, 
do artigo 10.º. Essas medidas, destinadas a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 21.º.
As alterações necessárias para adaptar ao 
progresso científico e técnico os 
programas relacionados com o sistema de 
bases de dados referidos no n.º 3 do artigo 
12.º e no Anexo III serão adoptadas nos 
termos do procedimento previsto no n.º 2 
do artigo 21.º.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 3.6 – ponto 1-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 14 – n.º 1 – período 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. No n.º 1 do artigo 14.º, o primeiro 
período passa a ter a seguinte redacção:
A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Setembro de 2003, orientações para a 
monitorização e a comunicação de 
informações relativas às emissões, 
resultantes das actividades enumeradas 
no anexo I, de gases com efeito de estufa 
especificados em relação a essas 
actividades.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 23.º."

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 3.6 – ponto 5-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 24 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O n.º 3 do artigo 24.º passa a ter a 
seguinte redacção:
"3. A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa, ou deve, a pedido de um 
Estado-Membro, aprovar orientações 
para a monitorização e a comunicação de 
emissões resultantes de actividades, 
instalações e gases com efeito de estufa 
não enumerados no anexo I, se a 
monitorização e a comunicação dessas 
emissões puderem ser feitas com 
suficiente precisão.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 23.º."

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 3.9 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1013/2006
Artigo 59.º

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode adoptar, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do artigo 
59.º-A, as seguintes medidas adicionais 
relacionadas com a aplicação do presente 

1. A Comissão pode adoptar, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do artigo 
59.º-A, as seguintes medidas adicionais 
relacionadas com a aplicação do presente 
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regulamento: regulamento:
(a) Orientações para a aplicação da alínea 
g) do n.º 1 do artigo 12.º;

a) Orientações para a aplicação da alínea g) 
do n.º 1 do artigo 12.º;

(b) Orientações sobre a aplicação do artigo 
15.º em relação com a identificação e 
rastreio dos resíduos sujeitos a alterações 
substanciais durante as operações 
intermédias de valorização ou eliminação;

b) Orientações sobre a aplicação do artigo 
15.º em relação com a identificação e 
rastreio dos resíduos sujeitos a alterações 
substanciais durante as operações 
intermédias de valorização ou eliminação;

(c) Directrizes para a cooperação das 
autoridades competentes no que diz 
respeito às transferências ilegais a que se 
refere o artigo 24.º;

c) Directrizes para a cooperação das 
autoridades competentes no que diz 
respeito às transferências ilegais a que se 
refere o artigo 24.º;

(d) Exigências técnicas e organizativas 
relativas à aplicação prática do intercâmbio 
de dados electrónicos para transmissão de 
documentos e de informações nos termos 
do n.º 4 do artigo 26.º;

d) Exigências técnicas e organizativas 
relativas à aplicação prática do intercâmbio 
de dados electrónicos para transmissão de 
documentos e de informações nos termos 
do n.º 4 do artigo 26.º;

(e) Orientações adicionais no que diz 
respeito à utilização das línguas a que se 
refere o artigo 27.º;

e) Orientações adicionais no que diz 
respeito à utilização das línguas a que se 
refere o artigo 27.º;

(f) Esclarecimentos suplementares sobre os 
requisitos processuais do título II no que se 
refere à sua aplicação às exportações, 
importações e trânsito de resíduos de, para 
e através da Comunidade;

f) Esclarecimentos suplementares sobre os 
requisitos processuais do título II no que se 
refere à sua aplicação às exportações, 
importações e trânsito de resíduos de, para 
e através da Comunidade;

(g) Orientações adicionais no que diz 
respeito a termos jurídicos não definidos.
2. A Comissão pode adoptar medidas de
execução relativas ao seguinte::

2. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução relativas ao seguinte::

(a) Método para o cálculo da garantia 
financeira ou do seguro equivalente, nos 
termos do artigo 6.º;

a) Método para o cálculo da garantia 
financeira ou do seguro equivalente, nos 
termos do artigo 6.º;

(b) Condições e requisitos adicionais no 
que diz respeito a serviços de renovação 
previamente autorizados previstos no 
artigo 14.º;

b) Condições e requisitos adicionais no que 
diz respeito a serviços de renovação 
previamente autorizados previstos no 
artigo 14.o;

b-A) Orientações adicionais no que diz 
respeito a termos jurídicos não definidos.

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
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controlo referido no n.º 3 do artigo 59.º-A. controlo referido no n.º 3 do artigo 59.º-A.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 6.5 – ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 998/2003
Artigo 7.º

Texto da Comissão Alteração

(-1) O artigo 7.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"A circulação entre Estados-Membros ou 
a partir de um território enumerado na 
secção 2 da parte B do anexo II de 
animais das espécies enumeradas na parte 
C do anexo I não será condicionada a 
qualquer requisito relativo à raiva. A 
Comissão estabelecerá, se necessário e em 
relação a outras doenças, requisitos 
específicos, incluindo uma eventual 
limitação do número de animais. Estas 
medidas, destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
completando-o, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 4 do artigo 24.º. Em relação a outras 
doenças, poderá ser elaborado, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 4 do 
artigo 24.º, um modelo de certificado 
destinado a acompanhar esses animais."

Or. en



PE402.658v01-00 8/12 PA\709279PT.doc

PT

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 6.5 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 998/2003
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) No artigo 8.º, a alínea a) do n.º 3 
passa a ter a seguinte redacção:
"a) Os animais de companhia 
provenientes dos territórios referidos na 
secção 2 da parte B do anexo II, em 
relação aos quais a Comissão tenha 
constatado que aplicam regras pelo menos 
equivalentes às regras comunitárias 
previstas no presente capítulo, ficam 
sujeitos às regras do capítulo II. Estas 
medidas, destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 2 do artigo 
24.º."

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 6.5 – ponto -1-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 998/2003
Artigo 9.º

Texto da Comissão Alteração

(-1-B) O artigo 9.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"As condições aplicáveis à circulação de 
animais das espécies referidas na parte C 
do anexo I, provenientes de países 
terceiros, serão definidas pela Comissão. 
Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, serão 
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adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 4 do artigo 
24.º. O modelo de certificado que deve 
acompanhar a circulação de animais será 
estabelecido em conformidade com o 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o n.º 3 do artigo 24.º."

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 6.5 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 998/2003
Artigo 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O primeiro parágrafo do artigo 17.º 
passa a ter a seguinte redacção:
"Em relação à circulação de animais das 
espécies referidas nas partes A e B do 
anexo I, a Comissão pode fixar requisitos 
de natureza técnica diferentes dos 
estabelecidos no presente regulamento. 
Estas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 4 do artigo 
24.º."

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 6.6 – ponto 3
Directiva 2003/99/CE
Artigo 11 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Podem ser adoptadas medidas de transição 
ou de aplicação em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
12.º.

Podem ser adoptadas medidas de transição 
ou de aplicação em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 12.º que não as 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 6.7 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 852/2004
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 12.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"Podem ser adoptadas medidas de 
transição ou de aplicação em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 14.º que não as destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a."

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 6.8 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 853/2004
Artigo 9
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 9.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"Podem ser adoptadas medidas de 
transição ou de aplicação em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 12.º que não as destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a."

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 6.9 – ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 854/2004
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

(-1) O artigo 16.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"Podem ser adoptadas medidas de 
transição ou de aplicação em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 19.º que não as destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a."

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – secção 6.10 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 183/2005
Artigo 26
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 26.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"Podem ser adoptadas medidas de 
aplicação em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 2 do artigo 31.º que não as 
destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a."

Or. en
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