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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 directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 96/22/CE do Conselho relativa à proibição de utilização de certas substâncias 
com efeitos hormonais ou tireostáticos e de substâncias ß-agonistas em produção animal
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(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)0292),

– 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 (C6-0154/2007),

– 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
(A6-0000/2008),

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
CONSIDERANDO 8-A (novo)

(8-A) A adequada observância da 
legislação relevante e a eliminação de 
uma utilização inapropriada de 
substâncias não autorizadas pode ser 
reforçada através de informações 
objectivas e campanhas de sensibilização.

Justificação

A condução de campanhas de informação destinadas aos grupos relevantes de cidadãos
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permitirá precaver parcialmente a utilização indevida ou ilegal de substâncias.

Alteração 2
ARTIGO 1, PONTO 1-A (novo)

Artigo 4, n.º 2, alínea (i) (Directiva 96/22/CE)

(1-A) No artigo 4.º, a alínea i) do n.º 2 é 
substituída pelo seguinte:
"(i) alilotrembolona, a administrar por 
via oral, ou substâncias ß-agonistas a 
equídeos, desde que utilizados de acordo 
com as especificações do fabricante;"

Justificação

Uma vez que os animais de companhia deixaram de ser abrangidos pelo âmbito de aplicação 
da presente directiva (cf. artigo 2.º), não devem, por razões de coerência, ser referidos.

Alteração 3
ARTIGO 1, PONTO 5-A (novo)

Artigo 11-B (novo) (Directiva 96/22/CE)

(5-A) É aditado o seguinte artigo 11.º-B:
"Artigo 11.º -B

A Comissão, em colaboração com os 
Estados-Membros, organizará uma 
campanha de informação e sensibilização 
sobre a proibição total da utilização de 
estradiol 17 ß nos animais para produção 
de alimentos, destinada às organizações 
de agricultores e veterinários na UE, bem 
como às organizações fora do território da 
UE que estejam directa ou indirectamente 
envolvidas na exportação para a UE de 
alimentos de origem animal abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da presente 
directiva."

Justificação

A condução de campanhas de informação destinadas aos grupos relevantes de cidadãos, 
permitirá precaver parcialmente a utilização indevida ou ilegal de substâncias.
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Alteração 4
ARTIGO 2, PARÁGRAFO 1

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até [1 de 
Julho de 2007]. Os Estados-Membros
comunicam imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva até [1 de 
Julho de 2008]. Os Estados-Membros
comunicam imediatamente à Comissão o 
texto dessas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Justificação

Afigura-se realista definir 2008 como ano da entrada em vigor das alterações.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução:

- A Directiva 96/22/CE proíbe a utilização de substâncias tireostáticas, estilbenos e seus 
derivados, sais e ésteres, que figuram na lista A do Anexo II, para administração a 
"animais de todas as espécies", ou seja, a animais ou produtos animais destinados ao 
consumo humano, bem como, a animais de companhia.

- Os dois produtos constantes da lista B do Anexo II podem ser utilizados em certas 
condições:

 para a hormona estradiol 17 ß e seus derivados análogos ao éster, as condições são 
estabelecidas no artigo 5.º-A

 os ß-agonistas apenas podem ser utilizados nos casos mencionados no n.º 2 do artigo 
4.º.

2. A alteração proposta

   A Comissão propõe:

- excluir os animais de companhia do âmbito de aplicação da directiva em apreço, o que 
significa que a proibição de utilização de certas substâncias deixa, pura e simplesmente, de 
se lhes aplicar;

- a hormona estradiol 17 ß, cuja utilização foi temporariamente permitida para animais de 
exploração para o tratamento da maceração/mumificação fetal ou para a pirometria (artigo 
5.ºA) passa a ser completamente proibida. A quarta aplicação, relativa à indução do estro 
nos bovinos, equinos, ovinos e caprinos, apenas havia sido autorizada até Outubro de 2006 
e o respectivo período já havia expirado. 

As razões subjacentes às alterações propostas são as seguintes:

 os animais de companhia afectados, por exemplo, por hipertiroidismo não podiam ser 
tratados em virtude da proibição geral de substâncias tireostáticas. Poderiam citar-se 
outros exemplos de doenças que afectam os animais de companhia e que não podiam ser 
tratadas em virtude da proibição geral destas substâncias. Excluir os animais de 
companhia do âmbito de aplicação da presente directiva permitirá tratá-los devidamente 
e promoverá o bem-estar dos animais.

 quanto à utilização de estradiol 17 ß, que, como sugerido por dados recentes, deve agora 
ser considerada como substância inteiramente carcinogénea, já existem alternativas no 
mercado, tornando, assim, supérflua a utilização desta hormona, pelo que a mesma pode 
ser completamente proibida.

3. Algumas considerações:
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Poder-se-ia assistir à utilização ilegal de algumas substâncias utilizadas e autorizadas para os 
animais de companhia, mas não para os animais de exploração. Como assinalado pela 
Comissão, a experiência com essa categoria de substâncias não constitui um grande problema 
para a qualidade dos produtos derivados de animais de exploração, uma vez que a 
apresentação (em embalagens de muito reduzidas dimensões) e o preço desses medicamentos 
é de molde a tornar improvável e pouco atraente a sua utilização ilegal.

A existência de alternativas à utilização de estradiol 17 ß, nomeadamente de prostaglandina, 
nem sempre é suficientemente conhecida entre, principalmente, a geração dos veterinários 
mais velhos.
Uma campanha de informação seria apropriada agora, num momento em que a legislação 
muda e adquire um carácter mais vinculativo, visando precaver ou reduzir a desnecessária 
utilização abusiva de substâncias.
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