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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 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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 n.º 11 relativo à supressão de discriminações em matéria de preços e 
condições de transporte, em execução do disposto no n.º 3 do artigo 79.º do Tratado que 
institui a Comunidade Económica Europeia e o Regulamento (CE) n.º 852/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à higiene dos géneros alimentícios
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0090),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 4, alínea b), do artigo 152.º do Tratado CE, 
nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0211/2007),

– Tendo em conta a decisão da Conferência dos Presidentes de 5 de Julho de 2007,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2008),

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

2. Solicita à Comissão e ao Conselho que separe em dois regulamentos a proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento n.º 11 
relativo à supressão de discriminações em matéria de preços e condições de transporte, em 
execução do disposto no n.º 3 do artigo 79.º do Tratado que institui a Comunidade 
Económica Europeia e o Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à higiene dos géneros alimentícios, e que incorpore as alterações 
aprovadas pelo Parlamento no regulamento correspondente;

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

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento
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Alteração 1
Título

Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO
que altera o Regulamento n.º 11 relativo à 
supressão de discriminações em matéria 
de preços e condições de transporte, em 
execução do disposto no n.º 3 do artigo 
79.º do Tratado que institui a 
Comunidade Económica Europeia e o 
Regulamento (CE) n.º 852/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à higiene dos géneros alimentícios

que altera o Regulamento (CE) n.º 
852/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à higiene dos géneros 
alimentícios

Justificação

A presente alteração decorre da decisão da Conferência dos Presidentes de 5 de Julho de 
2007, de autorizar a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e a 
Comissão dos Transportes e do Turismo, respectivamente, a elaborar um relatório legislativo 
com base na proposta da Comissão (COM(2007)0090). A supressão refere-se aos preços e às
condições de transporte e às partes da proposta da Comissão relacionadas com este âmbito.

Alteração 2
CITAÇÃO 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente, o 
n.º 3 do artigo 75.º, o artigo 95.º e o n.º 4, 
alínea b), do artigo 152.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente, o 
artigo 95.º e o n.º 4, alínea b), do artigo 
152.º,

Justificação

Ver a justificação da alteração ao título

Na versão alemã do documento da Comissão, a referência ao artigo 154º não é correcta. É o 
artigo 152º, nº 4, alínea b), relativo à saúde pública, que deveria ser mencionado, como em
todas as outras versões linguísticas.

Alteração 3
CONSIDERANDO 2

(2) As disposições comunitárias 
constantes do artigo 75.º do Tratado CE 

Suprimido
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no sentido de suprimir certas 
discriminações no que respeita aos 
transportes terrestres na Comunidade 
foram definidas no Regulamento n°111. 
No interesse da redução dos encargos 
administrativos que pesam sobre as 
empresas, aquele regulamento deve ser 
simplificado, através da supressão de 
exigências obsoletas e desnecessárias, 
designadamente a de manter em suporte 
papel certas informações que, em virtude 
do progresso tecnológico, estão agora 
disponíveis nos sistemas contabilísticos 
dos transportadores.
1 JO L 52 de 16.8.1960, p. 1121. Com a 
última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) nº 3626/84 (JO L 335 
de 22.12.1984, p. 4).

Justificação

Ver a justificação da alteração ao título

Alteração 4
CONSIDERANDO 3

(3) O n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 
(CE) n.º 852/20041 estabelece que os 
operadores das empresas do sector 
alimentar devem criar, aplicar e manter 
um processo ou processos permanentes 
baseados nos princípios HACCP (análise 
do risco e pontos críticos de controlo).

Suprimido

1 JO L 139 de 30.04.2004, p. 1. Versão
rectificada no JO L 226 de 25.6.2004, p. 3.

Justificação

O conceito HACCP não foi introduzido como um fim em si mesmo, mas sim para garantir um
elevado nível de higiene alimentar e a flexibilidade necessária no terreno.

Alteração 5
CONSIDERANDO 4
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(4) A experiência demonstrou que em 
certas empresas do sector alimentar, a 
higiene dos géneros alimentícios pode ser 
assegurada através da correcta aplicação 
das exigências definidas neste domínio 
pelo Regulamento (CE) n.º 852/2004, sem 
haver necessidade de recorrer ao sistema 
HACCP. As empresas visadas são, em 
especial, empresas de pequena dimensão 
que predominantemente vendem os seus 
produtos directamente ao consumidor 
final, como é o caso de padarias, talhos, 
mercearias, bancas de mercado, 
restaurantes e bares, e que constituem 
microempresas na acepção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de Maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas1.

Suprimido

1 JO L 124 de 20.05.2003, p. 36.

Justificação

A excepção proposta das empresas citadas é totalmente arbitrária. Ter unicamente em conta 
o volume de negócios anual ou o número de trabalhadores da empresa é inaceitável
tratando-se de uma questão como a segurança dos alimentos.

Alteração 6
CONSIDERANDO 5

(5) Por conseguinte, afigura-se pertinente 
prever para essas empresas uma isenção 
da obrigação constante do n.º 1 do artigo 
5.º do Regulamento (CE) n.º 852/2004, na 
certeza de que cumprem todas as demais 
exigências definidas nesse regulamento.

Suprimido

Justificação

A isenção proposta das empresas citadas afectaria uma grande parte das empresas de 
transformação de alimentos, pelo que não poderia garantir-se a segurança dos alimentos na
Europa.

Alteração 7
CONSIDERANDO 6
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(6) Na medida em que a alteração ao 
Regulamento (CE) n.º 852/2004 e ao 
Regulamento n.º 11 têm o propósito 
comum de reduzirem os encargos 
administrativos para as empresas sem
alterar os objectivos subjacentes a esses 
regulamentos, convém combinar estas 
alterações num único regulamento.

Suprimido

Justificação

Ver a justificação da alteração ao título.

Alteração 8
ARTIGO 1

Artigo 5.º e artigo 6.º, n.ºs 1, 2 e 3 (Regulamento no 11)

O Regulamento n.º 11 é alterado do 
seguinte modo:

Suprimido

(1) É revogado o artigo 5.º.
(2) O artigo 6.º é alterado do seguinte 
modo:
a) São suprimidos o quinto e sexto 
parágrafos do n.º 1;
b) É suprimido o terceiro período do n.º 2;
c) O n.º 3 passa a ter a seguinte redacção:
"3. Sempre que os documentos existentes, 
como guias de remessa ou qualquer outro 
documento de transporte, contenham 
todas as indicações referidas no n.º 1 e 
tornem possível, conjuntamente com o 
sistema de registo e a contabilidade dos 
transportadores, uma verificação 
completa dos preços e condições de 
transporte que permita suprimir ou evitar 
as discriminações referidas no n.º 1 do 
artigo 75.º do Tratado, os transportadores 
não serão obrigados a utilizar novos 
documentos."

Justificação

Ver a justificação da alteração ao título.
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Alteração 9
ARTIGO 2

Artigo 5.º e artigo 6.º, n.ºs 1, 2 e 3 (Regulamento no 11)

No artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 
852/2004, é aditado ao n.º 3 um período 
com a seguinte redacção:

Suprimido

"Sem prejuízo das demais exigências do 
presente regulamento, o n.º 1 não se 
aplica a empresas que constituam 
microempresas na acepção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de Maio de 2003, e cujas 
actividades consistam predominantemente 
na venda directa de géneros alimentícios 
ao consumidor final."

Justificação

Mesmo que se deva facilitar às microempresas a aplicação do Regulamento relativo à higiene 
alimentar, tal não deve ocorrer em detrimento do princípio de segurança alimentar.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Aspectos relativos ao processo

– Esta proposta inscreve-se nas acções aceleradas chamadas "fast track actions", que 
foram adoptadas no âmbito da comunicação relativa ao programa de acção para a 
redução dos encargos administrativos na União Europeia (COM(2007)23). 

– Esta proposta caracteriza-se pelo facto de cobrir dois domínios totalmente diferentes, ou 
seja, por um lado, a redução dos encargos administrativas em matéria de preços e 
condições de transporte e,  por outro lado, as disposições que permitem às 
microempresas derrogar às obrigações relativas aos princípios HACCP.

– É por isso que a Conferência dos Presidentes das comissões decidiu, em 5 de Julho de 
2007, a pedido dos deputados Costa e Ouzký, presidentes respectivamente da Comissão 
dos Transportes e da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, autorizar as duas comissões a elaborar um relatório legislativo.

– Enquanto que o processo de co-decisão normal deveria ser aplicável à parte da proposta 
relativa à higiene dos géneros alimentícios (que são da competência da comissão 
ENVI), o Parlamento Europeu (contrariamente ao Comité Económico e Social Europeu) 
não deve obrigatoriamente ser consultado no que toca à parte relativa aos transportes. 
Por conseguinte, ainda que o Parlamento Europeu deva apesar de tudo ser consultado,
esta consulta pode ser considerada como voluntária e sem incidência no processo 
legislativo.

– No que diz respeito a esta proposta legislativa, a Comissão tem a intenção de limitar os 
aspectos que devem ser examinados à redução dos encargos administrativas e não de 
reabrir os dois dossiers sobre a matéria de fundo.

– Também o Conselho decidiu tratar separadamente as duas partes da proposta.

– No plano processual, a comissão ENVI deveria recorrer ao processo de co-decisão 
normal.

Aspectos relativos ao conteúdo

Necessidade de adoptar medidas derrogatórias que permitam a certas empresas não aplicar 
os procedimentos HACCP

A introdução, aplicação e manutenção dos processos fundados nos princípios de análise do 
risco e dos pontos de controlo crítico (Hazard Analysis and Critical Control Point  Program: 
abreviado, o sistema "HACCP") são essenciais. Aquando do exame do pacote relativo à 
higiene dos géneros alimentícios, o Parlamento visava, em especial, garantir uma segurança 
dos alimentos do mais alto nível e instaurar em paralelo um mecanismo de controlo coerente e 
flexível. Estes elementos figuram na proposta apresentada.
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Introduzir modificações na presente fase do procedimento seria inoportuno:

– A política implementada à escala comunitária, e mais particularmente a legislação 
relativa aos géneros alimentícios, deve garantir uma elevada protecção da vida e da 
saúde dos Europeus bem como dos interesses dos consumidores. A supressão total dos 
procedimentos "HACCP" não favorecerá a realização deste objectivo, porque este 
instrumento permite às empresas do sector da alimentação atingir um nível mais elevado 
de segurança alimentar.

– A experiência mostrou que estas disposições e procedimentos formam uma base sólida 
capaz de garantir a segurança dos géneros alimentícios.

– A responsabilidade das empresas do sector da alimentação foi e será reforçada graças à 
aplicação geral dos processos fundados nos princípios HACCP.

– Era indispensável prever um regulamento claro e vinculativo a fim de manter e garantir 
a confiança dos consumidores, dos parceiros comerciais e dos diversos actores do sector 
da alimentação.

– A igualdade da concorrência e a liberdade de circulação dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais no interior da Comunidade apenas podem ser garantidas se as 
exigências em matéria de segurança dos géneros alimentícios e dos alimentos para
animais não divergirem fundamentalmente entre os Estados-Membros.

– O relator apoia plenamente a ideia-chave da proposta apresentada pela Comissão que
consiste em colocar a tónica na redução da burocracia. No entanto, impõe-se fazer vivas 
críticas à proposta que visa restringir a importância atribuída à segurança alimentar a
nível europeu à aplicação de parâmetros exclusivamente económicos. Tendo em conta 
os objectivos enunciados pelo Regulamento (CE) n° 852/2004 relativo à higiene dos 
géneros alimentícios, essa sugestão é inaceitável.

– O regulamento em questão apenas entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2006. Ainda não
foi integralmente transposto em todos os Estados-Membros. Introduzir modificações na 
presente fase do procedimento não tem  sentido. Além disso, o Regulamento (CE) n° 
852/2004 prevê uma revisão em 2009. É preferível não proceder a modificações antes
de serem conhecidos os resultados finais.
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