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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 1.5 - ponto -1 (novo)
Directiva 2001/20/CE
Artigo 1 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(-1) O n.° 3 do artigo 1.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“3. A Comissão adoptará e, se necessário, 
reverá os princípios das boas práticas 
clínicas e as linhas directrizes 
pormenorizadas conformes com esses 
princípios para ter em conta o progresso 
científico e técnico.

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.° 3 do artigo 
21.°.
A Comissão publicará essas linhas 
directrizes pormenorizadas.”

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 2.2 - ponto 7-A (novo)
Directiva 98/83/CE
Anexo II – quadro A – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

(7-A)  No anexo II, o ponto 2 do quadro A 
passa a ter a seguinte redacção:
“2. Controlo de inspecção
O objectivo do controlo de inspecção é 
fornecer as informações necessárias
para decidir se os valores paramétricos
da directiva estão ou não a ser 
respeitados. Todos os parâmetros 
fixados de acordo com os n.°s 2 e 3 do 
artigo 5.° deverão ser sujeitos a controlo 
de inspecção, excepto no caso de as 
autoridades competentes estabelecerem 
que, durante um certo período por elas 
estabelecido, não é provável que esse 
parâmetro esteja presente num 
determinado abastecimento de água em 
concentrações que possam implicar o
incumprimento do valor paramétrico
pertinente. Este parágrafo não é
aplicável aos parâmetros de 
radioactividade sujeitos às notas 8, 9 e 
10 do anexo I, parte C, que serão 
controladas segundo os requisitos de 
controlo adoptados pela Comissão. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.° 3 do artigo 
12.°.”

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 2.3 - ponto 7-A (novo)
Regulamento (CE) n.° 2037/2000
Artigo 11 - n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

(7-A) O n.° 3 do artigo 11.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“3. A partir de 1 de Janeiro de 2004, é 
proibida a exportação de 
hidrofluorocarbonos da Comunidade 
para qualquer Estado não parte no 
protocolo. A Comissão analisará esta 
data [...] em função de qualquer 
evolução internacional pertinente nos 
termos do protocolo e modificá-la-á na 
medida do necessário.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 18.°.”

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 2.6 - ponto 1 (novo)
Directiva 2006/21/CE
Artigo 22 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Até 1 de Maio de 2008, a Comissão 
estabelecerá, dando prioridade ao disposto 
nas alíneas b), c) e d), as disposições 
necessárias para o seguinte:

2. Até 1 de Maio de 2008, a Comissão 
estabelecerá, dando prioridade ao disposto 
nas alíneas b), c) e d), as disposições 
necessárias para o seguinte:

a) Aplicação do n.º 6 do artigo 13.º, 
incluindo requisitos técnicos respeitantes à 
definição e ao método de medição dos 
cianetos dissociáveis por ácidos fracos;

a) Aplicação do n.º 6 do artigo 13.º, 
incluindo requisitos técnicos respeitantes à 
definição e ao método de medição dos 
cianetos dissociáveis por ácidos fracos;

b) Completar os requisitos técnicos do 
anexo II, relativos à caracterização dos 
resíduos;

b) Completar os requisitos técnicos do 
anexo II, relativos à caracterização dos 
resíduos;

c) Interpretação da definição contida no c) Interpretação da definição contida no 
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ponto 3 do artigo 3.º; ponto 3 do artigo 3.º;
d) Definição dos critérios de classificação 
das instalações de resíduos de acordo com 
o anexo III;

d) Definição dos critérios de classificação 
das instalações de resíduos de acordo com 
o anexo III;

e) Fixação de normas de amostragem e de 
métodos de análise harmonizados que 
sejam necessários à aplicação técnica da 
presente directiva. Estas medidas, que têm 
por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
nomeadamente completando-a, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 23.º.

e) Fixação de normas de amostragem e de 
métodos de análise harmonizados que 
sejam necessários à aplicação técnica da 
presente directiva.

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, nomeadamente completando-a, 
são adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 23.º.
(Esta alteração significa que o último 
parágrafo abrange as alíneas a) a e))

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.1 - ponto 2
Regulamento (CEE) n° 315/93
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) No n.º 2 do artigo 4.º, a expressão 
"artigo 8.°" é substituída por "n.° 2 do 
artigo 8.°".

(2) O n.º 2 do artigo 4.º passa a ter a 
seguinte redacção:

“2. A Comissão examinará com a maior 
brevidade, e no âmbito do Comité 
permanente dos géneros alimentícios, 
instituído pela Decisão 69/314/CEE (1), 
as razões apontadas pelo Estado-
Membro referido no n.° 1, emitindo de 
imediato o seu parecer e tomando as 
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medidas que se revelarem adequadas 
destinadas a confirmar, alterar ou 
revogar a medida nacional segundo o 
procedimento previsto no n.° 2 do artigo 
8.°.”  

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.2 - ponto 2
Directiva 93/74/CE
Artigo 8 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) No n.º 2 do artigo 8.º, a expressão 
"artigo 9.°" é substituída por "n.° 2 do 
artigo 9.°".

(2) O n.º 2 do artigo 8.º passa a ter a 
seguinte redacção:

“2. A Comissão dará início, o mais
rapidamente possível, ao processo 
previsto no n.° 2 do artigo 9.°, para 
adoptar as eventuais medidas adequadas
destinadas a confirmar, alterar ou 
revogar a medida nacional.”

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.2 – ponto 3
Directiva 93/74/CE
Artigo 9 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

“3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 a 
4 e a alínea b) do n.° 5 do artigo 5.°-A e o 
artigo 7.° da Decisão 1999/468/CE, tendo 
em conta o disposto no seu artigo 8.°.

“3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 a 
4 do artigo 5.°-A e o artigo 7.° da Decisão 
1999/468/CE, tendo em conta o disposto 
no seu artigo 8.°.”
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Os prazos previstos na alínea c) do n.º 3 e 
nas alíneas b) e e) do n.º 4 do artigo 5º-A 
da Decisão 1999/468/CE são de dois 
meses, um mês e dois meses, 
respectivamente.".

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.3 - ponto 6-A (novo)
Directiva 96/23/CE
Artigo 29 - n.º 1 - parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No n.° 1 do artigo 29.°, o quarto
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
“A Comissão aprovará o plano em 
questão nos termos do procedimento de 
regulamentação previsto no n.° 2 do 
artigo 33.°. Segundo o mesmo 
procedimento, podem ser aceites 
garantias alternativas às resultantes da 
aplicação da presente directiva.”

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.4 - ponto 7
Regulamento (CE) n.° 258/97
Artigo 12 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(7) No n.º 2 do artigo 12.º, a expressão 
"artigo 13.°" é substituída por "n.º 2 do 
artigo 13.°".

(7) O n.º 2 do artigo 12.º passa a ter a 
seguinte redacção:

“2.  A Comissão examinará, logo que 
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possível, no âmbito do Comité 
permanente dos géneros alimentícios, os 
motivos referidos no n.° 1, devendo
adoptar as medidas adequadas 
destinadas a confirmar, alterar ou 
revogar a medida nacional nos termos do
procedimento de regulamentação previsto
no n.° 2 do artigo 13.°. O Estado-
Membro que tiver adoptado a decisão 
referida no n.° 1 poderá mantê-la até à 
entrada em vigor dessas medidas.”

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.5 - ponto 3 - alínea a)
Decisão 2119/98/CE
Artigo 7 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

“3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 a 
4 e a alínea b) do n.º 5 do artigo 5.º-A e o 
artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo 
em conta o disposto no seu artigo 8.º.

“3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 a 
4 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da Decisão 
1999/468/CE, tendo em conta o disposto 
no seu artigo 8.º.”

Os prazos previstos na alínea c) do n.º 3 e 
nas alíneas b) e e) do n.º 4 do artigo 5.º-A 
da Decisão 1999/468/CE são de dois 
meses e um mês respectivamente.”

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.6 - ponto 2 – alínea a-A) (nova)
Directiva 2000/13/CE
Artigo 6 - n.º 6 – parágrafo 2 – travessão 1
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) No segundo parágrafo do n.º 6, o 
primeiro travessão passa a ter a seguinte 
redacção:
“- os ingredientes pertencentes a uma 
das categorias constantes do anexo I e 
que sejam componentes de um outro 
género alimentício podem ser designados 
pelo nome desta categoria.

É possível a introdução de alterações à 
lista das categorias que constam do 
anexo I pela Comissão. Estas medidas, 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.° 3 do artigo 20.°.

No entanto, a designação «amido» que 
consta do anexo I deve ser sempre 
completada pela indicação da sua 
origem específica vegetal, quando este 
ingrediente for passível de conter 
glúten,”

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.6 - ponto 2 – alínea b)
Directiva 2000/13/CE
Artigo 6 - n.º 6 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

“- os ingredientes pertencentes a uma das 
categorias constantes do anexo II são 
obrigatoriamente designados pelo nome 
dessa categoria, seguido do seu nome 
específico ou do seu número CE; no caso 
de um ingrediente pertencente a várias 
categorias, será indicada a categoria a que 
corresponda à sua função principal no caso 

“- os ingredientes pertencentes a uma das 
categorias constantes do anexo II são 
obrigatoriamente designados pelo nome 
dessa categoria, seguido do seu nome 
específico ou do seu número CE; no caso 
de um ingrediente pertencente a várias 
categorias, será indicada a categoria a que 
corresponda à sua função principal no caso 
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do género alimentício em questão. do género alimentício em questão.
As alterações a introduzir no dito anexo, 
em função da evolução dos conhecimentos 
científicos e técnicos, que constituem 
medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.° 4 do artigo 
20.°;

As alterações a introduzir no dito anexo, 
em função da evolução dos conhecimentos 
científicos e técnicos, que constituem 
medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.° 3 do artigo 
20.°;

No entanto, a designação "amido 
modificado" que consta do anexo II deve 
ser sempre completada pela indicação da 
sua origem específica vegetal, quando este 
ingrediente for passível de conter glúten,”

No entanto, a designação "amido 
modificado" que consta do anexo II deve 
ser sempre completada pela indicação da 
sua origem específica vegetal, quando este 
ingrediente for passível de conter glúten,”

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.6 - ponto 2 – alínea d)
Directiva 2000/13/CE
Artigo 6 - n.º 11 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

“Sem prejuízo do segundo parágrafo, o 
anexo III-A pode ser alterado pela 
Comissão, após recepção do parecer da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos nos termos do artigo 29.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Janeiro de 2002, que determina os 
princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos e estabelece
procedimentos em matéria de segurança 
dos géneros alimentícios (*). Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.° 4 do artigo 

“Sem prejuízo do segundo parágrafo, o 
anexo III-A pode ser alterado pela 
Comissão, após recepção do parecer da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos nos termos do artigo 29.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Janeiro de 2002, que determina os 
princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos géneros alimentícios (*). Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.° 3 do artigo 



PE405.771v01-00 12/30 PA\720035PT.doc

PT

20.°.” 20.°.”

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.6 - ponto 5-A (novo)
Directiva 2000/13/CE
Artigo 12 

Texto da Comissão Alteração

(5-A) O artigo 12.° é alterado do seguinte 
modo:
“As modalidades segundo as quais será 
mencionado o teor alcoométrico 
volúmico serão determinadas, no que 
respeita aos produtos abrangidos pelas 
posições pautais 22.04 e 22.05, pelas 
disposições comunitárias específicas que 
lhes são aplicáveis.
Para as outras bebidas com um teor 
superior a 1,2 % vol., essas modalidades 
serão estabelecidas pela Comissão.
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.° 3 do artigo 
20.°.”

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.6 - ponto 7 – alínea a)
Directiva 2000/13/CE
Artigo 20 – n.° 4
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Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o n.° 4 seguinte: Suprimido
"4.  Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 
a 4 e a alínea b) do n.° 5 do artigo 5.°-A e 
o artigo 7.° da Decisão 1999/468/CE, 
tendo em conta o disposto no seu artigo 
8.°.
Os prazos previstos na alínea c) do n.° 3 e 
nas alíneas b) e e) do n.° 4 do artigo 5.°-A 
da Decisão 1999/468/CE são de dois 
meses, um mês e dois meses, 
respectivamente.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.7 - ponto 2
Directiva 2001/37/CE
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A adaptação ao progresso científico e 
técnico dos métodos de medição referidos 
no artigo 4.º, assim como das respectivas 
definições, será decidida pela Comissão. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 4 do artigo 10.°.

1. A adaptação ao progresso científico e 
técnico dos métodos de medição referidos 
no artigo 4.º, assim como das respectivas 
definições, será decidida pela Comissão. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 10.°.

Or. en
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Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.7 - ponto 3
Directiva 2001/37/CE
Artigo 10 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 
a 4 e a alínea b) do n.° 5 do artigo 5.°-A e 
o artigo 7.° da Decisão 1999/468/CE, 
tendo em conta o disposto no seu artigo 
8.°.

Suprimido

Os prazos previstos na alínea c) do n.° 3 e 
nas alíneas b) e e) do n.° 4 do artigo 5.°-A 
da Decisão 1999/468/CE são de dois 
meses, um mês e dois meses, 
respectivamente.”

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.8 - ponto 2
Directiva 2001/95/CE
Artigo 5 – n.° 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

“As exigências específicas relativas a esta 
obrigação de informação, que constam do 
anexo I, serão adaptadas pela Comissão. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 5 do artigo 15.°.”

“As exigências específicas relativas a esta 
obrigação de informação, que constam do 
anexo I, serão adaptadas pela Comissão. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 4 do artigo 15.°.”

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.8 - ponto 3
Directiva 2001/95/CE
Artigo 12 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

“O anexo II descreve os procedimentos 
relativos ao RAPEX. Esses procedimentos 
serão adaptados pela Comissão. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 5 do artigo 15.°.”

“O anexo II descreve os procedimentos 
relativos ao RAPEX. Esses procedimentos 
serão adaptados pela Comissão. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 4 do artigo 15.°.”

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.8 - ponto 4
Directiva 2001/95/CE
Artigo 15 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5.  Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 
a 4 e a alínea b) do n.° 5 do artigo 5.°-A e 
o artigo 7.° da Decisão 1999/468/CE, 
tendo em conta o disposto no seu artigo 
8.°.

Suprimido

Os prazos previstos na alínea c) do n.° 3 e 
nas alíneas b) e e) do n.° 4 do artigo 5.°-A 
da Decisão 1999/468/CE são de dois 
meses, um mês e dois meses, 
respectivamente.”

Or. en
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Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.10 - ponto 8
Regulamento (CE) n.° 1774/2002
Artigo 22 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

“2.  As regras de execução do presente 
artigo, incluindo as relativas às medidas de 
controlo, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento 
referido no n.° 2 do artigo 33.°. Podem ser 
concedidas derrogações pela Comissão à 
alínea a) do n.º 1 relativamente aos peixes 
e aos animais para produção de peles com 
pêlo, após consulta ao comité científico 
competente. 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 
controlo referido no n.º 3 do artigo 33.º.”

“2.  As regras de execução do presente 
artigo, incluindo as relativas às medidas de 
controlo, serão adoptadas pela Comissão. 
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 
controlo referido no n.° 3 do artigo 33.°.
Podem ser concedidas derrogações pela 
Comissão à alínea a) do n.º 1 relativamente 
aos peixes e aos animais para produção de 
peles com pêlo, após consulta ao comité 
científico competente. 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 controlo referido no 
n.º 3 do artigo 33.º.”

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.10 - ponto 12-A (novo)
Regulamento (CE) n.° 1774/2002
Artigo 29 – n.° 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(12-A)  No n.° 4 do artigo 29.°, o primeiro 
parágrafo passa a ter a seguinte 
redacção:
“4.  Os produtos referidos nos anexos 
VII e VIII, salvo os produtos técnicos, 
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devem ser provenientes de unidades 
constantes de uma lista comunitária 
elaborada pela Comissão, com base 
numa comunicação das autoridades 
competentes do país terceiro à Comissão 
na qual seja declarado que o 
estabelecimento cumpre os requisitos 
comunitários e está sujeito a supervisão 
por um serviço oficial de inspecção no 
país terceiro.

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 
controlo referido no n.° 3 do artigo 33.°.”

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.10 - ponto 20 – alínea a) – subalínea –i) (nova)
Regulamento (CE) n.° 1774/2002
Anexo VIII – capítulo IV – parte A – ponto 3 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(-i)  A subalínea ii) da alínea a) do ponto 
3 passa a ter a seguinte redacção:
“ii)  os produtos tiverem sido submetidos 
a um dos tratamentos a seguir indicados, 
que garanta a ausência dos agentes 
patogénicos das doenças dos ruminantes 
referidas na subalínea i):
- tratamento térmico a uma temperatura 
de 65°C durante, pelo menos, três horas, 
seguido de um ensaio de eficácia,
- irradiação a 2,5 megarad ou por 
radiações gama, seguida de um ensaio de 
eficácia,
- alteração do pH para 5 durante duas 
horas, seguida de um ensaio de eficácia,
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- tratamento térmico a uma temperatura 
de, pelo menos, 90°C em toda a massa, 
seguido de um ensaio de eficácia, ou
- qualquer outro tratamento prescrito
pela Comissão. Estas medidas, que têm 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.° 3 do artigo 33.°;”

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.11 - ponto 1
Directiva 2002/98/CE
Artigo 28 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4.  Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 
a 4 e alínea b) do n.° 5 do artigo 5.°-A e o 
artigo 7.° da Decisão 1999/468/CE, tendo 
em conta o disposto no seu artigo 8.°.

Suprimido

Os prazos previstos na alínea c) do n.° 3 e 
nas alíneas b) e e) do n.° 4 do artigo 5.°-A 
da Decisão 1999/468/CE são de dois 
meses, um mês e dois meses, 
respectivamente.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.11 - ponto 2 - alínea c)
Directiva 2002/98/CE
Artigo 29 – parágrafos novos
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Texto da Comissão Alteração

Os requisitos técnicos referidos nas alíneas 
a), h) e i) do segundo parágrafo, que 
constituem medidas que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 28.º.

Os requisitos técnicos referidos nas alíneas 
a), a i) do segundo parágrafo, que 
constituem medidas que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 28.º.

Os requisitos técnicos referidos nas 
alíneas b), c), d), e), f) e g) do segundo 
parágrafo, que constituem medidas que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 4 do artigo 28.°. Por imperativos de 
urgência, a Comissão pode recorrer ao 
procedimento de urgência referido no n.º 5 
do artigo 28.º no que diz respeito aos 
requisitos técnicos referidos nas alíneas b), 
c) e d) do segundo parágrafo.”

Por imperativos de urgência, a Comissão 
pode recorrer ao procedimento de urgência 
referido no n.º 5 do artigo 28.º no que diz 
respeito aos requisitos técnicos referidos
nas alíneas b), c) e d) do segundo 
parágrafo.”

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.12 - ponto 1
Regulamento (CE) n.° 1831/2003
Artigo 3 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

“5.  Sempre que necessário, a Comissão 
pode adaptar, em resultado do progresso 
tecnológico ou dos avanços científicos, as 
condições gerais de utilização definidas no 
anexo IV. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 

“5.  Sempre que necessário, a Comissão 
pode adaptar, em resultado do progresso 
tecnológico ou dos avanços científicos, as 
condições gerais de utilização definidas no 
anexo IV. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, devem ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
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n.° 4 do artigo 22.°.” n.° 3 do artigo 22.°.”

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.12 - ponto 2
Regulamento (CE) n.° 1831/2003
Artigo 6 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

“3.  Sempre que necessário, a Comissão 
pode estabelecer, em resultado do 
progresso tecnológico ou dos avanços 
científicos, novas categorias de aditivos e 
novos grupos funcionais. Estas medidas, 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 4 do artigo 22.°.”

“3.  Sempre que necessário, a Comissão 
pode estabelecer, em resultado do 
progresso tecnológico ou dos avanços 
científicos, novas categorias de aditivos e 
novos grupos funcionais. Estas medidas, 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o, devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 22.°.”

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.12 - ponto 4
Regulamento (CE) n.° 1831/2003
Artigo 16 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

“A Comissão pode adoptar alterações ao 
anexo III por forma a ter em conta o 
progresso tecnológico e os avanços 
científicos. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no

“A Comissão pode adoptar alterações ao 
anexo III por forma a ter em conta o 
progresso tecnológico e os avanços 
científicos. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
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n.° 4 do artigo 22.°.” n.° 3 do artigo 22.°.”

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.12 - ponto 5
Regulamento (CE) n.° 1831/2003
Artigo 21 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

“As regras de execução do anexo II são 
adoptadas nos termos do n.º 2 do artigo 
22.º.

“As regras de execução do anexo II são 
adoptadas nos termos do n.º 2 do artigo 
22.º.

O anexo II pode ser alterado pela 
Comissão. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 4 do artigo 22.°.”

O anexo II pode ser alterado pela 
Comissão. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 22.°”

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.12 - ponto 6 – alínea b)
Regulamento (CE) n.° 1831/2003
Artigo 22 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

(b)  É aditado o seguinte n.° 4: Suprimido
“4.  Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 
a 4 e a alínea b) do n.° 5 do artigo 5°-A e 
o artigo 7.° da Decisão 1999/468/CE, 
tendo em conta o disposto no seu artigo 
8.°.
Os prazos previstos na alínea c) do n.° 3 e 
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nas alíneas b) e e) do n.° 4 do artigo 5.°-A 
da Decisão 1999/468/CE são de dois 
meses, um mês e dois meses, 
respectivamente.”

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.13 - ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) n.° 2065/2003
Artigo 6 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

(-1)  O n.° 1 do artigo 6.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“1.  Deve ser estabelecida pela Comissão
uma lista dos produtos primários 
autorizados, com exclusão de todos os 
outros, na Comunidade para utilização 
como tais em ou sobre géneros 
alimentícios e/ou para a produção de 
aromatizantes de fumo derivados. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 19.°.”

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.13 - ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.° 2065/2003
Artigo 6 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

(-1)  O n.° 3 do artigo 6.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“3.  Após o estabelecimento da lista 
referida no n.° 1, podem ser aditados à 
mesma produtos primários. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 19.°.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.13 - ponto -1-B (novo)
Regulamento (CE) n.° 2065/2003
Artigo 17 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(-1)  O n.° 3 do artigo 17.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“3.  Se necessário, após ter solicitado à 
autoridade assistência científica e 
técnica, a Comissão adopta critérios de 
qualidade para os métodos analíticos 
validados propostos em conformidade 
com o ponto 4 do anexo II, inclusive 
para as substâncias a medir [...]. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 19.°.”

Or. en



PE405.771v01-00 24/30 PA\720035PT.doc

PT

Alteração 34

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.13 - ponto 1
Regulamento (CE) n.° 2065/2003
Artigo 18 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2.  As alterações à lista referida no n.º 1 do 
artigo 6.º são adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.° 2 do 
artigo 19.°, após consulta da autoridade 
com vista a obter a sua assistência 
científica e/ou técnica.”

2.  As alterações à lista referida no n.º 1 do 
artigo 6.º são adoptadas pela Comissão, 
após consulta da autoridade com vista a 
obter a sua assistência científica e/ou 
técnica. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 19.°.”

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.15 - ponto 1-A (novo)
Directiva 2004/23/CE
Artigo 9 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

(-1)  O n.° 4 do artigo 9.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“4.  Os procedimentos de verificação da 
equivalência das normas de qualidade e 
segurança ao abrigo do n.° 1 devem ser 
estabelecidos pela Comissão. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, são adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.° 3 do artigo 
29.°.

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.15 - ponto 2 – alínea b)
Directiva 2004/23/CE
Artigo 28 – parágrafos novos

Texto da Comissão Alteração

“1.  Os requisitos técnicos referidos nas 
alíneas a), b), c), f), g) e i), que constituem 
medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 29.º.

“1.  Os requisitos técnicos referidos nas 
alíneas a) a i), que constituem medidas que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, 
completando-a, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 29.º.

2.  Os requisitos técnicos referidos nas 
alíneas d), e), e h), que constituem 
medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, completando-a, são adoptadas 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 4 do artigo 29.°. Por imperativos de 
urgência, a Comissão pode recorrer ao 
procedimento de urgência referido no n.º 5 
do artigo 29.º no que diz respeito aos 
requisitos técnicos referidas nas alíneas d) 
e e) do artigo 28.º.”

2.  Por imperativos de urgência, a 
Comissão pode recorrer ao procedimento 
de urgência referido no n.º 5 do artigo 29.º 
no que diz respeito aos requisitos técnicos 
referidas nas alíneas d) e e) do artigo 28.º.”

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.15 - ponto 4 – alínea b)
Directiva 2004/23/CE
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

“4.  Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1 

Suprimido
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a 4 e a alínea b) do n.° 5 do artigo 5.°-A e 
o artigo 7.° da Decisão 1999/468/CE, 
tendo em conta o disposto no seu artigo 
8.°.
Os prazos previstos na alínea c) do n.° 3 e 
nas alíneas b) e e) do n.° 4 do artigo 5.°-A 
da Decisão 1999/468/CE são de dois 
meses, um mês e dois meses, 
respectivamente.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.16 - ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.° 882/2004
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(1-A)  O n.° 5 do artigo 15.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“5.  Deve ser elaborada e actualizada
pela Comissão uma lista dos alimentos 
para animais e dos géneros alimentícios 
de origem não animal que devem ser 
sujeitos, com base em riscos conhecidos
ou emergentes, a controlos oficiais 
reforçados no ponto de entrada nos 
territórios referidos no anexo I. Estas 
medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 4 do artigo 62.°.
A frequência e a natureza desses
controlos são fixadas pelo mesmo 
procedimento. Ao mesmo tempo, as
taxas relacionadas com esses controlos 
podem ser fixadas segundo o mesmo
procedimento.”
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Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.16 - ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.° 882/2004
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(5-A)  O n.° 6 do artigo 32.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“6.  Podem ser atribuídas 
responsabilidades e tarefas adicionais 
aos laboratórios comunitários de 
referência pela Comissão. Estas medidas, 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.° 4 do artigo 62.°.”

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.16 - ponto 5-B (novo)
Regulamento (CE) n.° 882/2004
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(5-B)  O n.° 6 do artigo 33.° passa a ter a 
seguinte redacção:
“6.  Podem ser atribuídas 
responsabilidades e tarefas adicionais 
aos laboratórios nacionais de referência
pela Comissão. Estas medidas, que têm 
por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
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controlo referido no n.° 4 do artigo 62.°.”

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.17 - ponto 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.° 1935/2004
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafos novos

Texto da Comissão Alteração

“As medidas específicas referidas na alínea 
m) são adoptadas pela Comissão em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 2 do artigo 23.º.

“As medidas específicas referidas na alínea 
m) são adoptadas pela Comissão em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 2 do artigo 23.º.

As medidas específicas referidas nas 
alíneas f), g) h), i), j), k), l) e n), que 
constituem medidas que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 23.º.

As medidas específicas referidas nas 
alíneas a) a l) e n), que constituem medidas 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 23.º.”

As medidas específicas referidas nas 
alíneas a) a e), que constituem medidas 
que têm por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 4 do artigo 23.º.”

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.17 - ponto 1 – alínea c)
Regulamento (CE) n.° 1935/2004
Artigo 5 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

“2.  A Comissão pode alterar as directivas 
específicas em vigor referentes a materiais 
e objectos. 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 
controlo referido no n.° 4 do artigo 23.°.”

“2.  A Comissão pode alterar as directivas 
específicas em vigor referentes a materiais 
e objectos. 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 
controlo referido no n.° 3 do artigo 23.°.”

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.17 - ponto 3
Regulamento (CE) n.° 1935/2004
Artigo 11 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

“A autorização comunitária, sob a forma de 
medida específica, tal como referido no n.°
1, será adoptada pela Comissão. Esta 
medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, é adoptada 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 4 do artigo 23.°.”

“A autorização comunitária, sob a forma de 
medida específica, tal como referido no n.° 
1, será adoptada pela Comissão. Esta 
medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, é adoptada 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 23.°.”

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.17 - ponto 4
Regulamento (CE) n.° 1935/2004
Artigo 12 – n.° 6
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Texto da Comissão Alteração

“A medida específica definitiva relativa à 
alteração, suspensão ou revogação da 
autorização é adoptada pela Comissão. 
Esta medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, é adoptada 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 4 do artigo 23.°. Por imperativos de 
urgência, a Comissão pode recorrer ao 
procedimento de urgência referido no n.° 5 
do artigo 23.º.”

“A medida específica definitiva relativa à 
alteração, suspensão ou revogação da 
autorização é adoptada pela Comissão. 
Esta medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, é adoptada 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 23.°. Por imperativos de 
urgência, a Comissão pode recorrer ao 
procedimento de urgência referido no n.º 5 
do artigo 23.º.”

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - secção 5.17 - ponto 6 – alínea b)
Regulamento (CE) n.° 1935/2004
Artigo 23 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5.  Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.°s 1, 
2, 4 e 6 do artigo 5.°-A e o artigo 7.° da 
Decisão 1999/468/CE, tendo em conta o 
disposto no seu artigo 8.°.”

Suprimido

Or. en
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