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SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

A política europeia em matéria de segurança dos alimentos tem um duplo objetivo: proteger a
saúde humana e os interesses dos consumidores e fomentar o bom funcionamento do mercado
único europeu. Consequentemente, a União Europeia vela pelo estabelecimento e respeito
de normas de controlo em matéria de higiene dos géneros alimentícios e dos alimentos para
animais, de saúde dos animais, de fitossanidade e de prevenção da contaminação de géneros
alimentícios por substâncias externas. Além disso, a União regulamenta a rotulagem dos
géneros alimentícios e dos alimentos para os animais.

BASE JURÍDICA

Artigo 43.º, artigo 114.º, artigo 168.º, n.º 4, e artigo 169.º do Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia

CONTEXTO GERAL

Nos primeiros anos do século XXI, na sequência de uma série de crises relacionadas com os
géneros alimentícios e os alimentos para animais (por exemplo, o surto de BSE e o alarme
gerado pelas dioxinas), a política de segurança dos alimentos da UE foi objeto de uma reforma
profunda. Foi definida a abordagem «do campo para a mesa» com o objetivo de garantir um
elevado nível de segurança em todas as fases do processo de produção e distribuição para todos
os géneros alimentícios comercializados na União, quer sejam produzidos na UE quer sejam
importados de países terceiros. Este acervo legislativo forma um sistema complexo e integrado
de normas que abrangem todos os elos da cadeia alimentar.

RESULTADOS

A. Legislação geral
Os princípios gerais da legislação alimentar atual entraram em vigor em 2002, com o
Regulamento (CE) n.º 178/2002. Este regulamento-quadro criou a Autoridade Europeia para
a Segurança dos Alimentos (AESA), que foi incumbida de avaliar os riscos relacionados com
a cadeia alimentar e prestar informações sobre o assunto. Tendo em conta o «princípio da
precaução» (ver ficha 5.4.1.), o regulamento define uma abordagem de avaliação do risco
e estabelece disposições gerais que impõem a rastreabilidade dos géneros alimentícios e
dos alimentos para animais. Cria, além disso, o Sistema de Alerta Rápido para os Géneros
Alimentícios e Alimentos para Animais (RASFF), que permite aos Estados-Membros e à
Comissão procederem a uma rápida troca de informações e coordenarem as suas respostas às
ameaças para a saúde provenientes de géneros alimentícios ou alimentos para animais.
B. Higiene dos géneros alimentícios
Em abril de 2004, no âmbito da abordagem «do campo para a mesa», foi aprovado um novo
quadro legislativo, conhecido como «pacote higiene» (Regulamento (CE) n.º 852/2004 relativo
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à higiene dos géneros alimentícios, Regulamento (CE) n.º 853/2004 que estabelece regras
específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal e Regulamento
(CE) n.º 854/2004 que estabelece regras específicas de organização dos controlos oficiais de
produtos de origem animal destinados ao consumo humano, bem como regras específicas para a
carne fresca, os moluscos bivalves e o leite e produtos lácteos). Este pacote imputa diretamente
a responsabilidade da higiene dos géneros alimentícios aos vários intervenientes na cadeia
alimentar através de um sistema de autorregulação que recorre ao método APPCC (análise de
perigos e pontos de controlo críticos), com uma monitorização efetuada por meio de controlos
oficiais levados a cabo pelas autoridades competentes, tal como estabelecido no Regulamento
(CE) n.º 854/2004, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 882/2004.
C. Contaminação dos géneros alimentícios
1. Géneros alimentícios seguros
O Regulamento (CEE) n.º 315/93 do Conselho foi adotado para impedir a comercialização de
géneros alimentícios que contenham substâncias contaminantes em quantidades inaceitáveis. Os
limites atualmente aplicáveis aos contaminantes mais importantes são fixados no Regulamento
(CE) n.º 1881/2006 da Comissão, que fixa os teores máximos de certos contaminantes presentes
nos géneros alimentícios (por exemplo, nitratos, micotoxinas, metais pesados e dioxinas) e exige
a sua revisão periódica.
2. Limites máximos de resíduos
Os resíduos existentes nos géneros alimentícios podem provir de pesticidas ou de tratamentos
veterinários ou produtos biocidas utilizados. Os resíduos de pesticidas são disciplinados
pelo Regulamento (CE) n.º 396/2005, que substitui atos legislativos anteriores e estabelece
normas para todos os produtos agrícolas. Os limites máximos de resíduos e as substâncias
regulamentadas são objeto de uma atualização periódica através de regulamentos específicos
da Comissão. No que se refere aos resíduos presentes nos animais, o Regulamento (UE) n.º
37/2010, relativo a substâncias farmacologicamente ativas e respetiva classificação no que
respeita aos limites máximos de resíduos nos alimentos de origem animal, contém uma lista das
substâncias permitidas e dos respetivos limites máximos de resíduos.
3. Contaminação causada por materiais que entram em contacto com os alimentos
O Regulamento (CE) n.º 1935/2004 estabelece normas para os materiais e objetos destinados
a entrar em contacto com os alimentos. Este regulamento-quadro define os requisitos gerais
para todos os materiais e objetos pertinentes. Além disso, a UE pode adotar medidas que
contenham disposições mais específicas para os 17 materiais e objetos que entram em contacto
com os alimentos e que são enumerados no anexo I do referido regulamento. Em relação aos
plásticos, por exemplo, o Regulamento (UE) n.º 321/2011 restringe a utilização de bisfenol
A em biberões de plástico. Só quatro materiais são atualmente objeto de medidas específicas
da UE. Os Estados-membros podem adotar disposições nacionais para os restantes materiais.
O Centro Comum de Investigação da Comissão leva atualmente a cabo um estudo destinado
a apresentar uma visão global da situação atual dos materiais que entram em contacto com
alimentos relativamente aos quais não existem medidas específicas a nível da UE.
D. Rotulagem dos géneros alimentícios
1. Legislação em matéria de rotulagem dos géneros alimentícios
O quadro jurídico relativo à rotulagem dos géneros alimentícios tem como objetivo garantir
o acesso dos consumidores a informações completas sobre o conteúdo e a composição dos
produtos, a fim de proteger a sua saúde e os seus interesses. Em 13 de dezembro de 2014,
entrou em vigor um novo regulamento (Regulamento (UE) n.º 1169/2011) que associa duas
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diretivas num único ato legislativo. Trata-se de: Diretiva 2000/13/CE do Conselho relativa
à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios e Diretiva 2000/13/CE do
Conselho relativa à rotulagem nutricional dos géneros alimentícios, alterada pela Diretiva
2003/120/CE da Comissão.
A principal novidade é a obrigação, para os produtores, de indicar a presença de alergénios nos
géneros alimentícios não embalados, nomeadamente em restaurantes e cantinas, a origem da
carne não transformada (para certos tipos de carne para além da carne de bovino, aos quais
já tem de ser aposto um rótulo que indique a origem) e a presença de géneros alimentícios de
imitação, como os produtos vegetais que substituem o queijo ou a carne. Em 13 de dezembro
de 2016, entrarão em vigor disposições específicas relativas à informação nutricional dos
alimentos transformados. O Regulamento (UE) n.º 1337/2013 da Comissão estabelece as regras
de execução (com algumas derrogações) no que diz respeito à indicação do local de criação e
do local de abate da carne fresca, refrigerada e congelada pré-embalada de suíno, de ovino, de
caprino e de aves de capoeira. As novas regras são aplicáveis desde 15 de abril de 2015.
2. Alegações de saúde e nutricionais e alimentos para grupos específicos
O Regulamento (CE) n.º 1924/2006 estabelece normas harmonizadas para as alegações
nutricionais e de saúde sobre os alimentos. A Diretiva 2009/39/CE cria um quadro regulamentar
geral aplicável aos alimentos dietéticos, como os alimentos para lactentes e crianças de tenra
idade, e estabelece requisitos relativos à sua composição, comercialização e rotulagem, a
fim de garantir a segurança dos produtos. Em junho de 2013, o Parlamento adotou o novo
Regulamento (UE) n.º 609/2013 relativo aos alimentos destinados a grupos específicos da
população (Regulamento (UE) n.º 609/2013), abolindo o amplo conceito de alimentos dietéticos
em prol de normas para grupos específicos: alimentos para lactentes e crianças de tenra idade,
alimentos destinados a fins medicinais específicos e substitutos integrais da dieta para controlo
do peso. Esta legislação entrará em vigor em julho de 2016.
E. Aditivos e aromatizantes alimentares
1. Pacote relativo aos melhorantes alimentares
Os aditivos alimentares são substâncias que, não sendo habitualmente consumidas como
alimento, são intencionalmente adicionadas aos alimentos para exercer determinadas funções
tecnológicas (por exemplo, corantes, edulcorantes ou conservantes). Em 2008, foi adotado
um novo pacote legislativo constituído por quatro Regulamentos ((CE) n.º 1331/2008,
n.º 1332/2008, n.º 1333/2008 e n.º 1334/2008) respeitantes ao processo de autorização, às
condições de utilização e à rotulagem dos aditivos, enzimas e aromas alimentares.
2. Suplementos alimentares e adição de vitaminas e minerais
A Diretiva 2002/46/CE estabelece normas harmonizadas em matéria de rotulagem dos
suplementos alimentares, bem como regras específicas sobre o teor em vitaminas e minerais. O
Regulamento (CE) n.º 1925/2006 harmoniza as disposições dos Estados-Membros relativas à
adição de vitaminas, minerais e outras substâncias aos alimentos.
F. Saúde animal e fitossanidade
A regulamentação europeia inclui disposições gerais em matéria de vigilância (Diretiva
2003/99/CE do Parlamento Europeu e do Conselho), de notificação (Diretiva 82/894/CEE do
Conselho) e de tratamento de doenças infecciosas e dos seus vetores (Diretiva 92/119/CEE do
Conselho). O atual quadro legislativo para a organização de controlos oficiais foi estabelecido
pelo Regulamento (CE) n.º 882/2004 relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar
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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.
Em maio de 2013, a Comissão apresentou um novo pacote legislativo que compreende propostas
em matéria de saúde animal, fitossanidade, material de reprodução vegetal e controlos oficiais.
Este pacote fornece uma abordagem mais baseada no risco para a proteção da saúde, a fim de
aumentar a eficácia dos controlos oficiais e evitar, tanto quanto possível, crises alimentares e
casos de fraudes alimentar. Em março de 2016, foi adotada a nova «Lei da Saúde Animal» Law
(Regulamento (UE) n.º 2016/429 relativo às doenças animais transmissíveis). Espera-se que o
novo regime fitossanitário entre em vigor no fim de 2016, enquanto o novo regulamento relativo
aos controlos oficiais ainda se encontra em fase de negociação.
G. Legislação sobre alimentos para animais e rotulagem destes alimentos.
O Regulamento (CE) n.º 183/2005 disciplina a higiene dos alimentos para animais. Adotado
em julho de 2009, o Regulamento (CE) n.º 767/2009 reúne a maior parte da legislação em
matéria de rotulagem e de comercialização dos alimentos para animais. A Diretiva 2002/32/CE
relativa às substâncias indesejáveis nos alimentos para animais estabelece os teores máximos em
metais pesados destes últimos e proíbe a diluição de matérias-primas contaminadas. A Diretiva
2002/70/CE estabelece os requisitos para a determinação dos níveis de dioxinas e de PCB sob
a forma de dioxinas nos alimentos para animais. Tanto os medicamentos veterinários (que são
regidos, em particular, pela Diretiva 2001/82/CE e pelo Regulamento (CE) n.º 726/2004) como
os alimentos medicamentosos (Diretiva 90/167/CEE) são atualmente objeto de revisão.
H. Novos alimentos
O Regulamento (CE) n.º 258/97 estabelece que os novos alimentos (isto é, alimentos ainda
não significativamente utilizados antes da entrada em vigor do regulamento) devem ser
sujeitos a uma avaliação de inocuidade antes de serem colocados no mercado da União. Este
regulamento foi entretanto incorporado no Regulamento (CE) n.º 1852/2001. Em 2008, a
Comissão apresentou uma proposta no sentido de atualizar a legislação relativa aos novos
alimentos, mas, devido a um desacordo entre o Parlamento e o Conselho sobre a forma de
regulamentar os alimentos provenientes de animais clonados, não entrou em vigor qualquer
nova legislação. Em dezembro de 2013, a Comissão apresentou uma nova proposta. Em 2015,
o Parlamento e o Conselho chegaram finalmente a acordo e o novo Regulamento (UE) n.º
2015/2283 entrou em vigor em 31 de dezembro de 2015. Este Regulamento aplica-se aos
alimentos provenientes de animais clonados enquanto não entra em vigor legislação específica
sobre a matéria, pelo que os referidos alimentos devem ser devidamente rotulados.
I. Organismos geneticamente modificados (OGM)
Entende-se por OGM «qualquer organismo, com exceção do ser humano, cujo material genético
tenha sido modificado de uma forma que não ocorre naturalmente por meio de cruzamentos e/ou
de recombinação natural». A Diretiva 2001/18/CE relativa à libertação deliberada no ambiente
de OGM regulamenta o seu cultivo e comercialização e, juntamente com os Regulamentos
(CE) n.º 1829/2003 e n.º 1830/2003, define o quadro regulamentar da União neste domínio
(incluindo a rotulagem obrigatória dos alimentos produzidos a partir de OGM ou que contenham
OGM). Com a autorização do cultivo da batata Amflora, em março de 2010, a Comissão pôs
termo à moratória relativa a novas culturas de OGM, em vigor desde 1998. Em janeiro de
2015, foi aprovada nova legislação (Diretiva 2015/412/UE), que altera a Diretiva 2001/18/CE, a
fim de permitir aos Estados-Membros restringir ou proibir culturas que contenham organismos
geneticamente modificados (OGM) no seu território, mesmo que sejam autorizadas a nível
da UE. Esta legislação, inicialmente apresentada em 2010, esteve bloqueada durante quatro
anos devido a um desacordo entre os Estados-Membros que se opõem aos OGM e os que os
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defendem. Em abril de 2015, a Comissão apresentou uma proposta legislativa complementar
que altera o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 no que diz respeito à possibilidade de os Estados-
Membros restringirem ou proibirem, no seu território, a utilização de géneros alimentícios e
alimentos para animais geneticamente modificados. O Parlamento rejeitou esta proposta em
outubro de 2015, devido, nomeadamente, à falta de uma avaliação de impacto, à questão da
compatibilidade das medidas adotadas pelos Estados-Membros com o mercado interno e as
regras da OMC e à exequibilidade da proposta. O Conselho ainda não tomou qualquer decisão
oficial.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Em reação a crises como as da BSE (1996) e da febre aftosa (2002), foram criadas comissões de
inquérito temporárias para investigar possíveis deficiências na aplicação da legislação europeia.
O Parlamento também está particularmente atento às ameaças para a saúde do consumidor
associadas a animais clonados e nanomateriais. A fim de assegurar maior transparência ao
longo da cadeia alimentar e uma melhor informação dos consumidores europeus, o Parlamento
reiterou, na resolução que aprovou em maio de 2016[1], o seu apelo à Comissão – já expresso
anteriormente[2] – para que apresente propostas legislativas relativas à indicação obrigatória do
país de origem, em particular, da carne utilizada como ingrediente em alimentos transformados.
Esta medida permitirá igualmente restaurar a confiança dos consumidores na sequência do
escândalo da carne de cavalo em 2013 e de outros casos de fraude alimentar.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de maio de 2016, sobre a indicação obrigatória do país de origem ou do
local de proveniência de determinados alimentos - Textos Aprovados, P8_TA(2016)0225.
[2]Resolução do Parlamento Europeu, de 11 de fevereiro de 2015, sobre a rotulagem com a indicação do país de
origem da carne em alimentos transformados - Textos Aprovados, P8_TA(2015)0034.
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