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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. 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 posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do 
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, que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2377/90 do Conselho e que altera a Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho
(15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2007)0194),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 67.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2009),

1. Aprova a posição comum;

2. Verifica que o presente acto é adoptado em conformidade com a posição comum;

3. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido acto, conjuntamente com o Presidente do 
Conselho, nos termos do n.º 1 do artigo 254.º do Tratado CE;

4. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o acto em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos e de, em concordância com o Secretário-Geral 
do Conselho, proceder à respectiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia;

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

                                               
1 Textos Aprovados de 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Objectivo

O objectivo da proposta é limitar a exposição dos consumidores a substâncias 
farmacologicamente activas utilizadas em medicamentos veterinários para animais destinados 
à alimentação humana e aos respectivos resíduos em géneros alimentícios de origem animal. 
Estão abrangidos os géneros alimentícios importados de países terceiros. A nova legislação 
não visou comprometer, mas sim reforçar a disponibilidade de medicamentos veterinários na 
UE, a qual continua a constituir um problema para muitos veterinários. Finalmente, e em 
conformidade com os princípios de uma melhor legislação, a legibilidade e a clareza da 
legislação em vigor deverá ser melhorada.

Processo

Enquanto o Parlamento Europeu pôde chegar a um consenso com relativa facilidade e 
rapidez, tendo por base o relatório aprovado na Comissão do Ambiente, o Conselho 
necessitou de um processo deliberação interna considerável durante a Presidência portuguesa 
e a Presidência eslovena, e só pôde concluir a sua posição comum durante a Presidência 
francesa, no segundo semestre de 2008.
  
Esta resultou de uma série de trílogos informais com o Conselho e a Comissão que foram 
concluídos em Outubro de 2008. O texto da posição comum aprovado em 18 Dezembro de 
2008 pelo Conselho, e comunicado no Parlamento Europeu em 15 de Janeiro de 2009, reflecte 
integralmente o compromisso alcançado através das negociações entre as três instituições.

Esta processo de co-decisão pode portanto ser concluído por um acordo antecipado em 
segunda leitura através da votação sobre o pacote de compromisso, conforme acordado no 
trílogo informal e traduzido no texto da posição comum, na Comissão do Meio Ambiente e, 
posteriormente, em plenário.

Questões essenciais

Os pontos principais acolhidos no novo texto são os seguintes:
- valores de referência para a tomada de medidas: são agora definidos como o nível de 

resíduos de uma substância farmacologicamente activa estabelecido por motivos de 
controlo no caso de determinadas substâncias para as quais não foram fixados limites 
máximos de resíduos nos termos do presente regulamento. Além disso, o Parlamento 
introduziu um novo artigo relativo à aplicação de valores de referência para a tomada de 
medidas. Os valores de referência para a tomada de medidas serão revistos à luz de todos 
os dados novos relacionados com a protecção da saúde humana e da cadeia alimentar;

- Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos: as recomendações relativas à gestão 
de riscos deverão ter em conta todas as conclusões científicas pertinentes da Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos, mediante cartas de cooperação.
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- avaliação científica dos riscos: os princípios da avaliação dos riscos referidos nos artigos 
4.º a 8.º são aplicados a fim de assegurar um elevado nível de protecção da saúde;

- os efeitos toxicológicos, bem como farmacológicos ou microbiológicos nos seres humanos 
deverão ser considerados;

- equídeos: uma nova disposição prevê que, 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 em indicações não aprovadas, tal como previsto no n.º 
16 do artigo 1.º da Directiva 2001/82/CE, e ao abrigo das disposições "de cascata" e que 
não sejam administrados por via intramuscular ou subcutânea, o tempo de espera nominal é 
de seis meses. Além disso, 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 a que se refere o n.º 3 do artigo 10.º da 
Directiva 2001/82/CE, e que não sejam administrados por via intramuscular ou subcutânea, 
o tempo de espera nominal é de seis meses se for considerado que existe um benefício 
clínico.

- autorização urgente: nos casos específicos em que é necessária uma autorização urgente 
para garantir a protecção da saúde humana e a saúde e o bem-estar dos animais, a 
Comissão pode fixar, pelo procedimento de regulamentação com controlo, um limite 
máximo de resíduos provisório durante um período que não pode exceder cinco anos;

- pedido de parecer sobre limites máximos de resíduos: a proposta previa que a Comissão e 
os Estados-Membros podem enviar à Agência um pedido de parecer para que as 
substâncias não destinadas a utilização em medicamentos veterinários sejam colocadas no 
mercado da Comunidade e quando não for apresentado um pedido para essas substâncias.
O Parlamento introduziu uma redacção que dispõe que a Comissão, os Estados-Membros 
ou um terceiro com interesses legítimos podem enviar à Agência um pedido de parecer 
sobre limites máximos de resíduos para substâncias farmacologicamente activas em 
determinadas circunstâncias previstas no texto;

- comitologia: o estabelecimento da metodologia de avaliação e gestão dos riscos será 
efectuado em conformidade com o procedimento de regulamentação com controlo. Além 
disso, o Parlamento alterou os prazos para a adopção de decisões;

- parecer da Agência por procedimento acelerado: uma nova disposição prevê que em casos 
específicos, quando por razões de protecção da saúde pública, da saúde ou do bem-estar 
dos animais, for necessária a autorização urgente de um medicamento veterinário ou de um 
produto biocida, a Comissão, qualquer pessoa que tenha solicitado um parecer ou um 
Estado Membro, podem solicitar à Agência um procedimento acelerado de avaliação do 
limite máximo de resíduos de uma substância farmacologicamente activa nesses produtos.
A Agência assegura que o parecer do Comité seja emitido no prazo de 150 dias após a 
recepção do pedido.

- colocação no mercado: um novo artigo dispõe que caso sejam ultrapassados os limites 
máximos de resíduos ou os valores de referência estabelecidos ao abrigo do presente 
regulamento, o produto não é introduzido no mercado sob a forma de género alimentício, 
nem transformado em género alimentício, nem combinado com géneros alimentícios.
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Os géneros alimentícios de origem animal que contenham substâncias farmacologicamente 
activas para as quais não tenham sido estabelecidos limites máximos de resíduos não 
podem ser introduzidos no mercado;

- importação: os Estados-Membros proíbem a importação e a colocação no mercado de 
alimentos de origem animal que contenham resíduos resultantes da administração ilegal de 
substâncias farmacologicamente activas que não estejam sujeitas a uma classificação em 
conformidade com o texto. Por conseguinte, as importações de produtos alimentares de 
países terceiros que contenham resíduos resultantes da administração ilegal de substâncias 
cuja utilização é proibida na União Europeia devem ser banidas, a fim de preservar a saúde 
pública;

- relatório: o mais tardar cinco anos após a entrada em vigor do regulamento, a Comissão 
apresentará um relatório que, nomeadamente, analisará a experiência adquirida com a 
aplicação do regulamento e que, se necessário, será acompanhado de propostas.

Recomendação da relatora

A relatora, Avril Doyle (PPE-DE, IE), recomenda a aprovação em bloco da posição comum 
pela Comissão do Ambiente e pelo plenário, sem modificações ou alterações, uma vez que a 
mesma reflecte na totalidade o acordo alcançado com o Conselho e a Comissão.
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