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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 999/2001 que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a 
erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis
(COM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0775)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o n° 4 do artigo 152° do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0223/2004),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova o n° 14 do artigo 1° e altera o artigo 2° da proposta da Comissão,

2. Tenciona prosseguir a sua análise da restante parte da proposta da Comissão e aprovar a 
sua primeira leitura sobre a mesma no mais breve trecho;

3. Procede à cisão da proposta em conformidade;

4. Insta a Comissão e o Conselho a considerarem as alterações ao regime transitório do 
Regulamento (CE) n° 999/2001 e as alterações substantivas ao regulamento como dois 
regulamentos distintos;

5. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
TÍTULO

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o 

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o 

  
1 Ainda não publicada em JO
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Regulamento (CE) n.º 999/2001 que 
estabelece regras para a prevenção, o 
controlo e a erradicação de determinadas 
encefalopatias espongiformes 
transmissíveis

Regulamento (CE) n.º 999/2001 que 
estabelece regras para a prevenção, o 
controlo e a erradicação de determinadas 
encefalopatias espongiformes 
transmissíveis no respeitante ao 
prolongamento do período de aplicação 
das medidas transitórias

Justificação

Adaptação do título à cisão da proposta da Comissão.

O presente relatório tem unicamente por objecto a questão das medidas transitórias.

Alteração 2
CONSIDERANDO 2

(2) O Regulamento (CE) n.º 1128/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Junho de 2003, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 999/2001 no que se 
refere à extensão do prazo previsto para as
medidas de transição prolongou o prazo de 
aplicação das medidas transitórias previstas 
no Regulamento (CE) n.º 999/2001 até, o 
mais tardar, 1 de Julho de 2005. É 
conveniente introduzir certas alterações 
às disposições permanentes do 
regulamento mencionado, antes da 
referida data.

(2) O Regulamento (CE) n.º 1128/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de Junho de 2003, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 999/2001 no que se 
refere à extensão do prazo previsto para as 
medidas de transição prolongou o prazo de 
aplicação das medidas transitórias previstas 
no Regulamento (CE) n.º 999/2001 até, o 
mais tardar, 1 de Julho de 2005.

Justificação

Adaptação do título à cisão da proposta da Comissão.

O presente relatório tem unicamente por objecto a questão das medidas transitórias.

Alteração 3
CONSIDERANDO 17

(17) Devido a desenvolvimentos na 
Organização Mundial de Sanidade 
Animal, a classificação final dos países, 
de acordo com o respectivo risco de EEB, 
não deverá estar concluída em 1 de Julho 

(17) No intuito de garantir a segurança 
jurídica subsequentemente à expiração do 
período de aplicação das medidas 
transitórias previstas no Regulamento 
(CE) n° 999/2001 e na pendência da 
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de 2005. Por conseguinte, é necessário 
prolongar novamente o prazo de 
aplicação das medidas transitórias 
previstas no Regulamento (CE) 
n.º 999/2001.

revisão das medidas permanentes, bem 
como da criação de uma estratégia global 
relativamente às EET, afigura-se 
apropriado prorrogar o período de
vigência das medidas transitórias até 1 de 
Julho de 2007.

Alteração 4
CONSIDERANDO 17 BIS (novo)

(17 bis) A bem da segurança jurídica e no 
intuito de proteger as legítimas 
expectativas  dos operadores económicos, 
na pendência da revisão substantiva do 
Regulamento (CE) n° 999/2001, o 
presente regulamente deveria entrar em 
vigor em 1 de Julho de 2005.

Alteração 5
ARTIGO 2, N° 1

O presente Regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

O presente Regulamento entra em vigor em 
1 de Julho de 2005.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Presente relatório apenas respeita ao nº 14 do artigo 1° e ao artigo 2° da proposta da 
Comissão.

Afigura-se necessário prorrogar o período de vigência das medidas transitórias previstas no 
artigo 23° do Regulamento (CE) n° 999/20011 (Regulamento EET) até à criação de um cabal 
conjunto de medidas de luta contra a BSE.

A criação de um tal conjunto de medidas requer o conhecimento da evolução da situação no 
quadro da OIE2 e dos progressos registados em matéria de categorização dos países 
empreendida pela Comissão.

Assim sendo, é judicioso e necessário cindir a proposta, a fim de prorrogar o período de 
vigência das medidas transitórias, por um lado, e de viabilizar um período de tempo suficiente 
para o debate da necessária revisão do Regulamento EET, por outro. Poder-se-á, assim, 
manter um nível elevado de protecção da saúde pública, acompanhando e tendo em 
consideração os debates levados a cabo a nível da OIE e da Comissão nos meses vindouros.

  
1 Regulamento (CE) n° 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras para a prevenção, 
o controlo e a erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis (Regulamento EET).
2 Organização Mundial de Sanidade Animal (World Organisation for Animal Health)
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