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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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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 no que diz respeito às competências de execução 
atribuídas à Comissão
(COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0053),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e a alínea b) do n.º 4 do artigo 154.º do Tratado 
CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0054/2008),

– 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. 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.

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 999/2001
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O n.º 3 do artigo 9.º é alterado do 
seguinte modo:
“3. No que se refere aos critérios do 
anexo V, ponto 5, as disposições dos n.ºs 
1 e 2 não são aplicáveis aos ruminantes
em que tenha sido efectuado, com 
resultados negativos, um teste 
alternativo aprovado pela Comissão.
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Estas medidas, concebidas para alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, são aprovadas segundo o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 24.º.

Or. en

Justificação

Esta medida deve ser alinhada pelo procedimento de regulamentação com controlo, à 
semelhança dos testes rápidos referidos no n.º 3 do artigo 5.º e dos testes alternativos 
referidos no n.º 2 do artigo 8.º.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 999/2001
Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O terceiro parágrafo do n.º 1 do 
artigo 13.º é alterado do seguinte modo:
“Em derrogação do disposto no presente 
número, um Estado-Membro pode 
aplicar outras medidas que ofereçam um 
grau de protecção equivalente, se essas 
medidas tiverem sido aprovadas nos 
termos do n.º 2 do artigo 24.º, com base 
em critérios aprovados nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 24.º.”

Or. en

Justificação

A avaliação da equivalência ou não do nível de protecção deverá basear-se em critérios 
adoptados segundo o procedimento de regulamentação com controlo.
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Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 – alínea (a)
Regulamento (CE) n.º 999/2001
Artigo 23-A – alínea (a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Aprovação dos testes rápidos a que se 
referem o n.º 3, terceiro parágrafo, do 
artigo 5.º, o n.º 1 do artigo 6.º e o n.º 2 do 
artigo 8.º;

(a) Aprovação dos testes rápidos a que se 
referem o n.º 3, terceiro parágrafo, do 
artigo 5.º, o n.º 1 do artigo 6.º e o n.º 2 do 
artigo 8.º e o n.º 3 do artigo 9.º;

Or. en

Justificação

O n.º 3 do artigo 9.º também menciona estes testes.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A encefalopatia espongiforme transmissível (EET) constitui uma ameaça grave  para a nossa 
saúde; esta doença infecciosa mortal desenvolve-se através de uma proteína que pode ser 
encontrada em carne infectada e resulta numa deterioração do cérebro humano. Foi possível 
reduzir esta epidemia graças a uma regulamentação europeia rigorosa. No presente relatório, o
relator complementa o excelente trabalho do relator precedente aditando novos elementos que 
deverão ser regidos pelo procedimento de regulamentação com controlo. A proposta da 
Comissão vai na boa direcção, mas deverá ser alterada. Temos que ser extremamente 
cautelosos para assegurar que o procedimento de regulamentação com controlo não abrande a 
implementação das medidas contra a EET. Também temos de evitar a criação de lacunas na 
legislação ao conceder excepções aos Estados-Membros. O papel do Parlamento Europeu é 
muito importante neste processo, na medida em que o seu trabalho e os seus documentos são 
transparentes. Após os bem conhecidos escândalos relativos a casos de EET, o público 
europeu carece desta transparência que legitimamente merece.
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