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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 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 prevê 
procedimentos comunitários para o estabelecimento de limites máximos de resíduos de 
substâncias farmacologicamente activas nos alimentos de origem animal e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(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)0194),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, o artigo 37.º e a alínea b) do n.º 4 do artigo 152.º 
do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C6-0113/2007),

– 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 e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A6-0000/2007),

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

2. 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

Alteração 1
Citação

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
artigo 37.º e a alínea b) do n.º 4 do artigo 
152.º

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

Justificação

Só há uma justificação válida para uma base jurídica dupla se um dos dois objectivos de um 
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acto jurídico não for secundário em relação ao outro. No caso vertente, a saúde pública é 
claramente o objectivo predominante (vide considerando 26), o que leva a que o artigo 37.º 
seja uma base jurídica não essencial e, inclusive, desnecessária.

Alteração 2
Considerando 5

(5) À luz da consulta pública lançada pela 
Comissão em 2004 e da sua avaliação da 
experiência ganha, revelou-se necessário 
modificar os procedimentos para a fixação 
de limites máximos de resíduos, mantendo 
o sistema geral de fixação desses limites.

(5) À luz da resolução do Parlamento 
Europeu de 3 de Maio de 2001 sobre a 
disponibilidade dos medicamentos 
veterinários1, da consulta pública lançada 
pela Comissão em 2004 e da sua avaliação 
da experiência ganha, revelou-se 
necessário modificar os procedimentos 
para a fixação de limites máximos de 
resíduos, mantendo o sistema geral de 
fixação desses limites.
1JO C 27 E de 31.1.2002, p.80.

Alteração 3
Considerando 10

(10) O Regulamento (CE) n.º 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, relativo aos controlos 
oficiais realizados para assegurar a 
verificação do cumprimento da legislação 
relativa aos alimentos para animais e aos 
géneros alimentícios e das normas relativas 
à saúde e ao bem-estar dos animais, 
estabelece regras gerais para o controlo dos 
alimentos na Comunidade Europeia e prevê 
definições nesse domínio. Convém que 
essas definições se apliquem para efeitos 
da legislação em matéria de limites 
máximos de resíduos.

(10) O Regulamento (CE) n.º 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, relativo aos controlos 
oficiais realizados para assegurar a 
verificação do cumprimento da legislação 
relativa aos alimentos para animais e aos 
géneros alimentícios e das normas relativas 
à saúde e ao bem-estar dos animais, 
estabelece regras gerais para o controlo dos 
alimentos na Comunidade Europeia e prevê 
definições nesse domínio. Convém que 
essas definições se apliquem para efeitos 
da legislação em matéria de limites 
máximos de resíduos. Deverá ser 
concedida prioridade à detecção da 
utilização de substâncias proibidas e uma 
parte das amostras deverá ser 
seleccionada em conformidade com os 
princípios da análise de risco.

Alteração 4
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Artigo 4, n.º 2

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 não sejam afectados 
negativamente pela falta de disponibilidade 
de medicamentos veterinários adequados.
Tais recomendações devem ter em conta 
todas as conclusões científicas pertinentes 
da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, mediante 
cartas de cooperação.

Alteração 5
Artigo 7, alínea c)

c) Se deve ser estabelecido um limite 
máximo de resíduos ou um limite máximo 
de resíduos provisório para uma substância 
farmacologicamente activa em 
medicamentos veterinários, cujos resíduos 
foram detectados num determinado 
género alimentício de origem animal, o 
nível desse limite máximo de resíduos e, se 
for caso disso, quaisquer condições ou 
restrições à utilização da substância em 
causa;

c) Se deve ser estabelecido um limite 
máximo de resíduos ou um limite máximo 
de resíduos provisório para uma substância 
farmacologicamente activa em 
medicamentos veterinários, o nível desse 
limite máximo de resíduos e, se for caso 
disso, quaisquer condições ou restrições à 
utilização da substância em causa;

Justificação

Supressão de texto desnecessário, sem consequências para o conteúdo do mesmo.

Alteração 6
Artigo 7, parágrafo 1-A (novo)

No caso dos medicamentos veterinários 
para os quais não existam limites 
máximos de resíduos para os equídeos, 
que não figurem no Anexo IV do 
Regulamento (CEE) n.º 2377/90 ou no n.º 
2 do artigo 13.º do presente regulamento, 
que sejam utilizados "off-label" (em 
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indicações não aprovadas) e em 
conformidade com disposições "em 
cascata" e não sejam administrados por 
via intramuscular ou subcutânea, o tempo 
de espera nominal será de seis meses.

Justificação

Urge racionalizar as disposições relativas aos limites máximos de resíduos para os equídeos, 
com vista a proteger a sua saúde e bem-estar sem uma retirada permanente da cadeia 
alimentar e sem riscos para os consumidores. Os equídeos deverão ser tratados com o que de 
melhor puder oferecer a ciência moderna. O exame científico realizado por especialistas 
demonstra claramente que, passados seis meses, não permanecem na carne resíduos 
provenientes da administração oral ou intravenosa, o que proporciona uma ampla margem
de segurança no tempo.

Alteração 7
Artigo 7, n.º parágrafo 1-B (novo)

No caso da utilização de produtos 
farmacêuticos que contenham
ingredientes farmacologicamente activos 
que não figurem na lista de substâncias 
«essenciais» ou na «lista positiva» para 
equídeos e não sejam administrados por 
via intramuscular ou subcutânea, o tempo 
de espera nominal será de seis meses.

Justificação

Urge racionalizar as disposições relativas aos limites máximos de resíduos para os equídeos, 
com vista a proteger a sua saúde e bem-estar sem uma retirada permanente da cadeia 
alimentar e sem riscos para os consumidores. Os equídeos deverão ser tratados com o que de 
melhor puder oferecer a ciência moderna. O exame científico realizado por especialistas 
demonstra claramente que, passados seis meses, não permanecem na carne resíduos 
provenientes da administração oral ou intravenosa, o que proporciona uma ampla margem 
de segurança no tempo.

Alteração 8
Artigo 8, n.º 2

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 

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 
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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.

n.º 1 do presente artigo. Este prazo fica 
suspenso se e 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.

Justificação

Esta alteração clarifica o texto.

Alteração 9
Artigo 12, n.º 2, parágrafo 1

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 
e as partes interessadas, 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

Justificação

A consulta das partes interessadas faz parte da prática corrente da política da Comissão em 
matéria de melhor regulamentação.

Alteração 10
Artigo 13, n.º 3

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 

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 
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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

delegação 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.

Justificação

Esta alteração clarifica o texto.

Alteração 11
Artigo 13, n.º 4, parágrafo 1

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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

 (Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 12
Artigo 13, n.º 6, alínea a)

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

Justificação

O termo "risco" é mais adequado; caso seja aprovada, a presente alteração será aplicada a 
todo o texto.
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Alteração 13
Artigo 14, n.º 1, parágrafo 1

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 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 de um voto pela 
delegação da Comunidade no Codex 
Alimentarius a favor do estabelecimento 
de um limite máximo de resíduos, como se 
refere no n.º 3 do artigo 13.º

Justificação

Ver alteração ao nº 3 do artigo 13.º.

Alteração 14
Artigo 15

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.

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 com 
vista a uma amostragem harmonizada 
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.

Alteração 15
Artigo 17, n.º 1, parágrafo 3

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

tomada de medidas serão revistos à luz de 
todos os dados novos relacionados com a 
protecção da saúde humana e da cadeia 
alimentar.

Justificação

O primeiro objectivo do presente Regulamento deve ser a protecção da saúde humana e da 
cadeia alimentar e não o progresso analítico.

Alteração 16
Artigo 18, n.º 3, parágrafo 1

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.

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

Justificação

A avaliação do risco, que é da competência da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, diz respeito a pareceres, métodos e procedimentos científicos. Não é claro o que 
se entende por "regras".

Alteração 17
Artigo 22-A (novo)

Artigo 22.º-A
Relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho
1. O mais tardar três anos após a entrada 
em vigor do presente Regulamento, a
Comissão apresentará um relatório ao
Parlamento Europeu e ao Conselho.
2. O relatório analisará, nomeadamente, a 
experiência obtida na aplicação do 
presente regulamento.
3. O relatório será acompanhado, se 
necessário, das propostas pertinentes.
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 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os medicamentos veterinários utilizados para o tratamento terapêutico e o bem-estar dos
animais que se destinam ao consumo humano podem dar origem à presença de resíduos 
desses produtos nos animais destinados à alimentação humana.1 A fim de garantir a saúde 
pública e a segurança dos consumidores, é necessário levar a cabo uma avaliação dos riscos2

do limite de segurança dos resíduos de todas as substâncias farmacologicamente activas 
contidas nos produtos veterinários.3 O actual Regulamento (CEE) n.º 2377/90 do Conselho 
estabelece que devem ser fixados limites máximos de resíduos (LMR) para todas as 
substâncias activas, quando for caso disso.

Com a proposta da Comissão de revogação do Regulamento nº 2377/90 pretende-se resolver 
as dificuldades surgidas na aplicação da legislação vigente. São propostas formas alternativas 
e muito necessárias para alcançar um elevado nível de protecção dos consumidores, 
juntamente com a disponibilidade e o desenvolvimento constantes de medicamentos 
veterinários para o mercado europeu e o bom funcionamento do comércio intra e 
extracomunitário de alimentos de origem animal. Dado que o fim último é a protecção da 
saúde humana, é necessário adoptar uma abordagem mais coerente para a análise dos riscos e 
o controlo dos resíduos de substâncias farmacologicamente activas que podem aparecer nos 
produtos alimentares produzidos na União Europeia ou para a mesma importados.

Problemas relacionados com a legislação vigente para o estabelecimento de LMR: 

A Comissão indica acertadamente que a actual legislação provocou uma importante 
diminuição de medicamentos veterinários «ao ponto de criar efeitos adversos para a saúde 
pública, a saúde animal e o bem-estar dos animais». O Comité dos Medicamentos 
Veterinários (CMV) da Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos (AEAM)
considera que não está disponível um número suficiente de medicamentos para assegurar o 
tratamento terapêutico e o bem-estar dos animais. Esta situação é especialmente alarmante no 
que diz respeito a certas utilizações e espécies animais menores, como as ovelhas, os cavalos, 
as abelhas e os peixes. Consequentemente, existe uma grave carência de medicamentos 
autorizados e está a aumentar a utilização off-label (em indicações não aprovadas) de 
medicamentos, o que poderá comprometer seriamente o controlo eficaz dos resíduos, com 
consequências graves para a segurança dos consumidores. O meio veterinário está também
seriamente preocupado com o vazio terapêutico cada vez maior causado pela perda de 
substâncias essenciais, com os riscos acrescidos para a saúde e bem-estar dos animais, o que 
também pode comprometer a segurança do aprovisionamento de proteínas animais para a 
alimentação humana.

                                               
1 A proposta de regulamento que visa a revisão do procedimento relativo aos LMR define animais destinados à 

alimentação humana como "animais criados, mantidos, abatidos ou apanhados especificamente para efeitos de 
produção de alimentos".

2 A avaliação dos riscos é uma abordagem de carácter científico; o objectivo é a avaliação dos efeitos nocivos 
para a saúde, conhecidos ou potenciais, da exposição a riscos alimentares, neste caso a exposição humana aos 
resíduos de medicamentos veterinários. 

3 Em conformidade com o acto legislativo em vigor, o Regulamento (CEE) n.° 2377/90 do Conselho. 
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Outros problemas decorrentes do Regulamento (CEE) n.º 2377/90:

 É impossível incluir na legislação comunitária normas internacionais apoiadas pela 
UE, sem uma nova avaliação científica pela Agência Europeia de Avaliação dos 
Medicamentos.

 Os serviços de controlo dos Estados-Membros não dispõem de valores de referência, 
sobretudo para as substâncias detectadas nos alimentos de países terceiros.

 A legislação actual é difícil de cumprir. 

A solução proposta:

A proposta de revogação do Regulamento (CEE) n.º 2377/90 visa colmatar as lacunas da 
actual situação, modificando o quadro jurídico em vigor no domínio dos limites máximos de 
resíduos e deixando inalterado o sistema global de estabelecimento de limites máximos de 
resíduos com base na avaliação científica. As principais alterações propostas são as seguintes: 

 Tornar a avaliação das possibilidades de extrapolação1 uma parte obrigatória da 
avaliação científica geral e criar uma base jurídica para que a Comissão estabeleça os 
princípios da aplicação da extrapolação. Isto encorajará o desenvolvimento de 
medicamentos que incluam os animais menores destinados à alimentação humana e, por 
conseguinte, reduzirá o risco para a saúde pública da utilização off-label de 
medicamentos. Reduzirá igualmente os custos de desenvolvimento de novos 
medicamentos, sem alterar as actuais margens de segurança elevadas para a saúde 
pública. 

 Introduzir uma obrigação de adaptar a legislação comunitária a fim de incluir os LMR 
estabelecidos pelo Codex Alimentarius2 com o apoio da UE, reduzindo assim avaliações 
adicionais e desnecessárias. 

 Criar um quadro jurídico específico para fixar LMR de substâncias farmacologicamente 
activas não destinadas a serem autorizadas como medicamentos veterinários, 
nomeadamente para efeitos de controlo e para alimentos importados. Neste sentido, a 
proposta garante que os limites mínimos de desempenho requerido (LMDR)3

(ferramentas de controlo baseadas no parecer de peritos e utilizadas como valores de 
referência nas inspecções aduaneiras) assentem numa base jurídica mais sólida, 
melhorando assim a protecção dos consumidores e o funcionamento do mercado único.

 Reorganizar a sequência dos artigos a fim de criar uma estrutura lógica, diferenciando, 
nomeadamente, as disposições em matéria de avaliação das disposições relativas à

                                               
1 Em que, em certas condições, o limite máximo de resíduos fixado para uma substância, para uma ou mais 

espécies, pode aplicar-se a espécies adicionais, sem necessidade de repetir a investigação científica 
fundamental. 

2 A Comissão do Codex Alimentarius da Organização para a Agricultura e a Alimentação das Nações Unidas 
(FAO) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) elabora normas, orientações e textos conexos em matéria 
de alimentação, tais como códigos de práticas, no âmbito do Programa conjunto FAO/OMS sobre normas 
alimentares.

3 Os LMDR foram introduzidos pela Decisão 2005/34/CE da Comissão que estabelece normas harmonizadas 
para a análise de determinados resíduos em produtos de origem animal importados de países terceiros.
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gestão dos riscos, de acordo com a tendência no sentido da chamada "melhor 
regulamentação". 

 Integrar na presente proposta de regulamento as normas (LMR, condições de utilização, 
proibições) relacionadas com substâncias individuais, que actualmente se encontram em 
quatro anexos do acto de base em vigor, novamente no âmbito da melhor
regulamentação e da simplificação. 

Apesar de se ter desperdiçado a oportunidade para proceder a uma maior consolidação da 
legislação vigente na matéria, a relatora acolhe com bastante agrado a solução proposta com 
vista a garantir uma maior protecção da saúde humana e uma maior disponibilidade de 
medicamentos veterinários, considerando que a mesma constitui uma melhoria há muito 
esperada do actual sistema de fixação dos LMR. As alterações propostas visam sobretudo a 
clarificação e não pretendem modificar substancialmente a proposta da Comissão.
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