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DIRECTIVA Nº 2000/  /CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que altera a Directiva 95/53/CE do Conselho que fixa os princípios relativos à organização dos

controlos oficiais no domínio da alimentação animal e as Directivas 70/524/CEE, 96/25/CE

e 1999/29/CE do Conselho relativas aos alimentos para animais

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o nº 4, alínea b), do

artigo 152º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social 2,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões 3,

Deliberando nos termos do artigo 251º do Tratado 4,

                                                
1 JO C 274 E de 26.9.2000, p. 28.
2 JO C
3 JO C
4 Parecer do Parlamento Europeu de 4 de Outubro de 2000 (ainda não publicado no Jornal

Oficial), posição comum do Conselho de            , (ainda não publicada no Jornal Oficial) e
decisão do Parlamento Europeu de           , (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) A segurança dos produtos destinados à alimentação animal constitui uma preocupação

primordial, sendo necessário assegurar que os produtos colocados em circulação na

Comunidade para a alimentação animal apresentem a segurança exigida. A

Directiva 95/53/CE do Conselho, de 25 de Outubro de 1995, que fixa os princípios relativos à

organização dos controlos oficiais no domínio da alimentação animal 1, contribui para realizar

esse objectivo.

(2) A Directiva 74/63/CEE do Conselho foi revogada pelo artigo 16º da Directiva 1999/29/CE do

Conselho, de 22 de Abril de 1999, relativa às substâncias e produtos indesejáveis nos

alimentos para animais 2. Por conseguinte, as referências à Directiva 74/63/CEE devem ser

alteradas segundo o quadro do Anexo IV da Directiva 1999/29/CE.

(3) Quanto à referência à circulação dos produtos utilizados na alimentação animal, é necessário

harmonizar as definições entre as Directivas 70/524/CEE 3, 95/53/CE e 96/25/CE 4, do

Conselho relativas ao sector de alimentação animal.

(4) Verificaram-se recentemente dois casos graves de contaminação com dioxinas de produtos

destinados à alimentação animal. A experiência adquirida com esses casos de contaminação

aponta para a necessidade de melhorar os processos aplicáveis nos casos em que um produto

destinado à alimentação animal apresenta um risco grave para a saúde humana, para a saúde

animal ou para o ambiente ou sempre que se verifiquem determinadas infracções à

Directiva 1999/29/CE. Trata-se, portanto, de melhor gerir os riscos que não permitam garantir

o nível de protecção da saúde humana, da saúde animal e do ambiente previsto na

regulamentação comunitária relativa à alimentação animal, sem no entanto banalizar estes

procedimentos especiais aplicando-os sistematicamente a problemas menores.

                                                
1 JO L 265 de 8.11.1995, p. 17. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva

2000/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 333 de 29.12.2000, p. 81).
2 JO L 115 de 4.5.1999, p. 32.
3 Directiva 70/524/CEE do Conselho, de 23 de Novembro de 1970, relativa aos aditivos para

animais (JO L 270 de 14.12.1970, p. 1). Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 1999/20/CE do Conselho (JO L 80 de 25.3.1999, p. 20).

4 Directiva 96/25/CE do Conselho, de 29 de Abril de 1996, relativa à circulação de matérias-
-primas para alimentação animal (JO L 125 de 23.5.1996, p. 35). Directiva com a última
redacção que lhe foi dada pela Directiva 2000/16/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
(JO L 105 de 3.5.2000, p. 36).
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(5) Em resultado de uma inspecção da Comissão efectuada na sequência da contaminação da

cadeia alimentar animal e humana com dioxinas foram identificadas dificuldades nos Estados-

Membros para gerir uma crise tão pouco habitual. Em função da experiência adquirida e para

que a gestão de riscos graves ligados a um produto destinado à alimentação animal seja

assegurada com garantias de eficácia equivalentes em toda a Comunidade, é necessário

introduzir disposições que exijam que os Estados-Membros disponham de planos

operacionais de intervenção para fazer face a situações de emergência no sector da

alimentação animal.

(6) Se num ou vários Estados-Membros tiver surgido um risco grave para a saúde humana, para a

saúde animal ou para o ambiente devido a produtos destinados à alimentação animal, e

sempre que esse risco não possa ser controlado de maneira satisfatória pelo ou pelos Estados-

-Membros em causa, é indispensável que a Comissão possa tomar todas as medidas cautelares

necessárias e, nomeadamente, disponha da possibilidade de suspender o comércio e as

exportações de produtos destinados à alimentação animal provenientes do conjunto ou de uma

parte do ou dos Estados-Membros em causa ou de estabelecer condições especiais para os

produtos ou substâncias em questão.
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(7) A Directiva 1999/29/CE estabelece os limites máximos admitidos para certas substâncias e

produtos indesejáveis nas matérias primas para a alimentação animal ou nos alimentos para

animais.

(8) Foi já instituído um sistema destinado a permitir que os Estados-Membros sejam informados

pelos operadores, em todas as fases da cadeia de produção de alimentos para animais, de

certos casos de inobservância da regulamentação sobre substâncias e produtos indesejáveis.

Dada a experiência adquirida e o dispositivo comparável previsto na regulamentação

comunitária sobre a segurança geral dos produtos, convém melhorar e tornar este sistema

extensivo a todos os casos em que um operador verifique que um produto destinado à

alimentação animal apresenta um risco grave para a saúde humana, a saúde animal ou o

ambiente.

(9) Actualmente, impõe-se  a obrigação de informar os outros Estados-Membros e a Comissão é

aplicável quando um lote de matérias-primas para a alimentação animal ou de alimentos para

animais que não respeite os limites máximos em substâncias ou produtos indesejáveis possa

ser expedido para outros Estados-Membros.

(10) É necessário incorporar esse sistema de troca rápida de informações na Directiva 95/53/CE e

prever procedimentos normalizados para o seu funcionamento, de forma a poder ser aplicado

no futuro em todos os casos em que um produto ponha em perigo a saúde humana, a saúde

animal ou o ambiente e a fim de melhorar o sistema de controlo no seu conjunto. Por uma

questão de simplicidade e de eficácia, este sistema deve-se aplicar igualmente no caso de um

Estado-Membro recusar um produto proveniente de um país terceiro aquando do controlo à

importação. Esses procedimentos normalizados podem retomar, mediante determinadas

alterações, os procedimentos previstos para o intercâmbio de informações nas situações

urgentes, nos termos da Directiva 92/59/CEE do Conselho, de 29 de Junho de 1992, relativa à

segurança geral dos produtos 1.

                                                
1 JO L 228 de 11.8.1992, p.24.
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(11) Não é possível enumerar todas as contaminações potencialmente perigosas, de origem

química ou biológica, que se podem dever a acidentes ou a acções ilegais e que podem afectar

os produtos a utilizar na alimentação animal.

(12) Devem ser tidos em consideração os riscos devidos a uma rotulagem errónea ou ao

manuseamento, transporte, armazenagem ou transformação.

(13) A fim de melhorar a eficácia do sistema e as medidas correspondentes, os Estados-Membros

devem verificar, em caso de suspeita de contaminação que apresente um risco grave para a

saúde humana, para a saúde animal ou para o ambiente, a natureza e a extensão da

contaminação, e envidar todos os esforços para identificar a sua origem a fim de detectar

qualquer outra contaminação possível.

(14) A Directiva 95/53/CE determina que os Estados-Membros apresentem anualmente à

Comissão, pela primeira vez, antes de 1 de Abril de 2000, os resultados dos controlos

efectuados. Prevê-se também que esses relatórios sejam utilizados pela Comissão para

preparar e apresentar um relatório global de síntese sobre os resultados dos controlos

efectuados a nível comunitário, acompanhado de uma proposta relativa a um programa

coordenado de controlo para o ano seguinte. As informações respeitantes à contaminação que

afecte a segurança de um produto a utilizar na alimentação animal devem ser tidas em conta

pelos Estados-Membros e pela Comissão ao fixar as prioridades para os programas

coordenados de controlo anuais. As informações coligidas sobre riscos para a saúde humana,

a saúde animal ou o ambiente e relacionadas com a circulação e utilização de produtos

destinados à alimentação animal podem ser melhor analisadas se forem fornecidas de modo

harmonizado e normalizado.
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(15) Tendo em conta o que precede, é conveniente alterar em consequência as

Directivas 95/53/CE, 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE do Conselho,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1º

A Directiva 95/53/CE é alterada do seguinte modo:

1) No artigo 2º, o nº 1 é alterado do seguinte modo:

a) O segundo travessão da alínea a) passa a ter a seguinte redacção:

"– Directiva 1999/29/CE do Conselho, de 22 de Abril de 1999, relativa às

substâncias e produtos indesejáveis nos alimentos para animais (*).

_______________
* JO L 115 de 4.5.1999, p. 32.".

b) A alínea e) passa a ter a seguinte redacção:

"e) "produto destinado à alimentação animal" ou "produto": o alimento para animais

ou qualquer substância utilizada na alimentação animal;";

c) A alínea h) passa a ter a seguinte redacção:

"h) "Colocação em circulação"ou "circulação" a detenção de produtos destinados à

alimentação animal para efeitos de venda, incluindo a proposta de venda, ou de

qualquer outra forma de transmissão para terceiros, a título gratuito ou oneroso,

bem como a própria venda e qualquer outra forma de transmissão."
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2) A seguir ao artigo 4º é aditado o seguinte artigo:

"Artigo 4º-A

1. Cada Estado-Membro elabora um plano operacional de intervenção que descreva as

medidas a aplicar sem demora sempre que se detectar que um produto destinado à

alimentação animal apresenta um risco grave para a saúde humana, a saúde animal ou o

ambiente e que definam as competências e responsabilidades bem como os circuitos de

transmissão da informação. Os Estados-Membros devem rever esses planos consoante as

necessidades, nomeadamente em função da evolução da organização dos serviços de controlo

e da experiência adquirida, incluindo a resultante de eventuais exercícios de simulação.

2. Os Estados-Membros comunicam à Comissão os planos operacionais de intervenção

que tenham elaborado, bem como as alterações neles introduzidas.

3. A Comissão examina os planos e sugere aos Estados-Membros interessados alterações

úteis que assegurem que os planos operacionais de intervenção dos diferentes Estados-

-Membros apresentam garantias de eficácia equivalentes. Se necessário, a Comissão pode

fixar, nos termos do artigo 23º, linhas directrizes que harmonizem esses planos operacionais

de intervenção.".

3) No artigo 12º, o nº 1 passa a ter a seguinte redacção:

"1. A autoridade competente do Estado-Membro de destino pode verificar, nos locais de

destino, a conformidade dos produtos com o disposto no nº 1, alínea a), do artigo 2º, mediante

a realização de controlos por amostragem e de carácter não discriminatório. Nomeadamente e

apenas na medida em que tal se revele necessário para a realização dos controlos por

amostragem, os Estados-Membros podem solicitar aos operadores que assinalem a chegada

dos produtos a essa autoridade competente. Os Estados-Membros informarão a Comissão

sempre que recorram a essa possibilidade.".
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4) A seguir ao artigo 15º é aditada a seguinte Secção:

"Secção 3-A

Cláusula de salvaguarda

Artigo 15º-A

1. Sempre que, num ou mais Estados-Membros surja um problema devido a um produto

destinado à alimentação animal, susceptível de constituir um risco grave para a saúde humana,

a saúde animal ou o ambiente, que não possa ser dominado de maneira satisfatória através das

medidas tomadas pelo ou pelos Estados-Membros em causa, a Comissão, por sua própria

iniciativa ou a pedido de um Estado-Membro, toma, consoante a gravidade da situação, as

seguintes medidas, nos termos do artigo 23º-A:

– suspensão da colocação em circulação na Comunidade, da utilização na alimentação

animal e/ou das exportações para países terceiros de produtos provenientes da totalidade

ou parte do Estado-Membro ou Estados-Membros em causa ou provenientes de um ou

vários estabelecimentos situados no território da Comunidade, ou

– fixação de condições especiais para a colocação em circulação na Comunidade, a

utilização na alimentação animal e/ou as exportações para países terceiros de produtos

provenientes da totalidade ou parte do Estado-Membro ou Estados-Membros em causa,

ou provenientes de um ou vários estabelecimentos situados no território da

Comunidade.
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2. Todavia, em caso de emergência, a Comissão pode aprovar, provisoriamente, as

medidas previstas no nº 1 após consulta do ou dos Estados-Membros interessados e depois de

ter informado os outros Estados-Membros desse facto. No prazo de dez dias úteis, e nos

termos do artigo 23º-A, a Comissão deve submeter a questão ao Comité Permanente dos

Alimentos para Animais instituído pelo artigo 1º da Decisão 70/372/CEE *, com vista à

prorrogação, alteração ou revogação dessas mesmas medidas.

Sempre que um Estado-Membro informe oficialmente a Comissão da necessidade de tomar

medidas de protecção e esta não recorra às medidas previstas no nº 1, esse Estado-Membro

pode adoptar medidas de protecção temporárias relativas à utilização ou colocação em

circulação. Sempre que um Estado-Membro adopte medidas de protecção temporárias, deve

informar imediatamente desse facto os outros Estados-Membros e a Comissão. A Comissão

deve submeter a questão ao Comité Permanente dos Alimentos para Animais num prazo de

dez dias úteis, nos termos do artigo 23º-A, com vista à prorrogação, alteração ou revogação

das medidas de protecção temporárias desse Estado-Membro.

Artigo 15º-B

A Comissão informa o Parlamento Europeu das medidas tomadas a título dos artigos 9º-A e 15º-A.

_______________
* JO L 170 de 3.8.1970, p.1.".
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5) A seguir ao artigo 16º é aditado o seguinte Capítulo:

"CAPÍTULO III-A

SISTEMA DE INFORMAÇÃO RELATIVO AOS RISCOS DECORRENTES DOS

ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Artigo 16º-A

Os Estados-Membros determinam que os responsáveis pelos estabelecimentos informem

imediatamente as autoridades competentes dos Estados-Membros quando disponham de

informações que lhes permitam concluir que um lote de produtos destinados à alimentação

animal que tenham introduzido no território da Comunidade em proveniência de um país

terceiro ou colocado em circulação, que detenham ou de que sejam proprietários:

– excede os limites máximos fixados na parte A do Anexo II da Directiva 1999/29/CE,

para além dos quais o produto não deve ser distribuído nesse estado aos animais, nem

misturado com outros produtos destinados à alimentação animal, ou

– não cumpre uma das disposições da alínea a) do nº 1 do artigo 2º da presente directiva e

constitui, por isso, um risco grave, tendo em conta o destino previsto, para a saúde

humana, para a saúde animal ou para o ambiente.

Esses responsáveis prestam todas as informações que permitam uma identificação precisa do

produto ou do lote de produtos em causa, bem como uma descrição tão completa quanto

possível do risco desses produtos, e todas as informações disponíveis úteis para a

identificação do produto; devem informar igualmente as autoridades competentes dos

Estados-Membros sobre as acções desenvolvidas para prevenir riscos para a saúde humana, a

saúde animal ou o ambiente e apresentar uma descrição dessas acções.
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Os Estados-Membros devem impor as mesmas obrigações de informação sobre os riscos que

representam os produtos destinados à alimentação animal, aos profissionais que asseguram o

acompanhamento sanitário das criações referidas no artigo 10º da Directiva 96/23/CE do

Conselho, de 29 de Abril de 1996, relativa às medidas de controlo a aplicar a certas

substâncias e aos seus resíduos nos animais vivos e respectivos produtos *, bem como aos

responsáveis dos laboratórios que efectuam as análises.

Se for caso disso, as autoridades competentes devem aplicar as disposições previstas nos

artigos 8º, 11º ou 13º.

Artigo 16º-B

1. Sempre que as autoridades competentes dos Estados-Membros disponham de

informações que, com base nos elementos disponíveis de avaliação dos riscos, indiquem que

um lote de produtos destinados à alimentação animal apresenta um risco grave para a saúde

humana, para a saúde animal ou para o ambiente, devem verificar as informações recebidas e,

se for caso disso, devem garantir que sejam tomadas as medidas necessárias para assegurar

que o lote não é utilizado na alimentação animal e devem sujeitá-lo a restrições e investigar

imediatamente:

– a natureza do perigo e, quando necessário, o nível da contaminação;

– a possível origem da contaminação ou do perigo;

a fim de determinar a avaliação dos riscos.
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Se for caso disso, esta avaliação dos riscos é tornada extensiva a outros lotes do mesmo

produto ou a outros produtos da cadeia alimentar humana ou animal, aos quais a

contaminação ou o perigo tenha podido propagar-se, tendo em conta a eventual contaminação

cruzada com outros produtos destinados à alimentação animal e a reciclagem eventual de

produtos perigosos da cadeia de alimentação animal.

2. Se a existência de um risco grave for confirmada nos termos do nº 1, os Estados-

-Membros devem assegurar que o destino final do lote contaminado, incluindo a sua

descontaminação, transformação ou eventual destruição, não possa ter efeitos prejudiciais

para a saúde humana, a saúde animal ou o ambiente, e sempre que a contaminação ou o perigo

se possam ter propagado a outros lotes ou à cadeia alimentar, animal ou humana, devem

proceder imediatamente à identificação e ao controlo dos outros lotes de produtos

considerados perigosos, incluindo, se for caso disso, a identificação dos animais vivos

alimentados com produtos perigosos e a aplicação de medidas previstas na

Directiva 96/23/CE do Conselho ou em outras disposições comunitárias aplicáveis, relativas à

saúde animal ou à segurança alimentar dos produtos de origem animal, assegurando assim a

coordenação entre os serviços de controlo competentes, a fim de evitar que os produtos

perigosos sejam colocados em circulação e de garantir a aplicação de processos de recolha

dos produtos que já se encontrem no mercado.

Artigo 16º-C

1. Sempre que um Estado-Membro verifique que um produto destinado à alimentação

animal colocado em circulação no seu território e no território de outros Estados-Membros, ou

que um produto proveniente de um país terceiro introduzido no território da Comunidade para

ser colocado em circulação num ou vários Estados-Membros:
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– excede os limites máximos fixados na parte A do Anexo II da Directiva 1999/29/CE,

para além dos quais o produto, tal como se encontra, não deve continuar a ser

distribuído aos animais, nem a ser misturado com outros produtos destinados à

alimentação animal, ou

– não cumpre uma das outras disposições previstas na alínea a) do nº 1 do artigo 2º da

presente directiva e constitui, por isso, um risco grave, tendo em conta o destino

previsto, para a saúde humana, a saúde animal ou o ambiente,

esse Estado-Membro alertará imediatamente a Comissão desse facto, através de uma

notificação.

Esse Estado-Membro deve efectuar as diligências necessárias para fornecer os elementos

suficientes que permitam a identificação, a rastreabilidade e o controlo dos produtos em causa

e, se for caso disso, dos animais vivos alimentados com esses produtos, e indicar igualmente

as medidas de prevenção previstas ou já tomadas por forma a que a Comissão possa informar

convenientemente os outros Estados-Membros.

2. Qualquer Estado-Membro interessado deve comunicar imediatamente à Comissão as

medidas de acompanhamento tomadas no que respeita aos perigos notificados, incluindo as

informações relativas ao fim da situação de risco.

3. A Comissão e os Estados-Membros devem criar e pôr em funcionamento um sistema de

intercâmbio rápido de informações, nas condições fixadas nos termos do artigo 23º, para

facilitar a transmissão e a difusão, por um lado, dos alertas previstos no nº 1 do presente artigo

e, por outro lado, das informações previstas no nº 1 do artigo 8º.
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4. A Comissão informa o Parlamento Europeu das medidas tomadas para simplificar a

transmissão e a difusão dos alertas."

________________

* JO L 125 de 23.5.1996, p. 10.".

6) No artigo 17º, o nº 2 passa a ter a seguinte redacção:

"2. Os Estados-Membros devem determinar que os agentes encarregados do controlo

estejam vinculados ao sigilo profissional. Todavia, esta disposição não deve impedir que as

autoridades competentes dos Estados-Membros divulguem as informações necessárias para

prevenir um risco grave para a saúde humana, a saúde animal ou o ambiente.".

7) O artigo 22º é alterado do seguinte modo:

a) No final do nº 2, é aditado o seguinte período:

"Essas informações são apresentadas sob a forma de um  relatório anual elaborado

segundo um modelo a estabelecer nos termos do artigo 23º.";

b) No final do nº 3, é aditado o seguinte parágrafo:

"O relatório global de síntese referido no primeiro parágrafo é comunicado ao

Parlamento Europeu.".
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Artigo 2º

No artigo 2º da Directiva 70/524/CEE do Conselho, a alínea k) passa a ter a seguinte redacção:

"k) "colocação em circulação" " ou circulação" a detenção de produtos destinados à alimentação

animal para efeitos de venda, incluindo a proposta de venda, ou de qualquer outra forma de

transmissão para terceiros, a título gratuito ou oneroso, bem como a própria venda e qualquer

outra forma de transmissão".

Artigo 3º

No artigo 2º da Directiva 96/25/CE do Conselho, a alínea b) passa a ter a seguinte redacção:

"b) colocação em circulação" ou "circulação": a detenção de quaisquer produtos destinados à

alimentação animal para efeitos de venda, incluindo a proposta de venda, ou de qualquer outra

forma de transmissão para terceiros, a título gratuito ou oneroso, bem como a própria venda e

qualquer outra forma de transmissão".

Artigo 4º

São revogados os nºs 3 e 4 do artigo 12º da Directiva 1999/29/CE do Conselho.

Artigo 5º

1. Os Estados-Membros devem aprovar e publicar, o mais tardar em … * as disposições

legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente

directiva. Desse facto informarão imediatamente a Comissão.

                                                
* 1 ano a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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Essas disposições são aplicáveis a partir de… **.

Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à

presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência quando da sua publicação oficial. As

modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o texto das principais disposições de

direito interno que adoptarem nas matérias reguladas pela presente directiva.

Artigo 6º

A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

Europeias.

Artigo 7º

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

A Presidente O Presidente

                                                
** 20 meses a contar da data de entrada em vigor da presente directiva
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 21 de Março de 2000, a Comissão apresentou uma proposta de directiva do

Parlamento Europeu e do Conselho, baseada no nº 4 do artigo 152º do Tratado, que

altera a Directiva 95/53/CE do Conselho, que fixa os princípios relativos à organização

dos controlos oficiais no domínio da alimentação animal e que altera a

Directiva 1999/29/CE do Conselho relativa às substâncias e produtos indesejáveis nos

alimentos para animais.

2. O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em primeira leitura em 4 de Outubro

de 2000. O parecer do Comité Económico e Social foi emitido em 20 de Setembro

de 2000. O Comité das Regiões, devidamente consultado, não deu seguimento à

consulta.

3. O Conselho aprovou a sua posição comum na sessão de 12 de Fevereiro de 2001, em

conformidade com o procedimento previsto no artigo 251º do Tratado.

II. OBJECTIVO

A proposta de directiva destina-se a melhorar a eficácia dos controlos efectuados para

verificar a aplicação da legislação sobre a segurança dos produtos destinados à alimentação

animal.

O texto prevê, nomeadamente:

– a criação de planos operacionais de intervenção em cada Estado-Membro que incluam

as acções a empreender em caso de detecção de risco grave para a saúde;

– uma cláusula de salvaguarda que permita à Comissão tomar medidas de protecção numa

fase precoce;

– a criação dum sistema de informação a nível comunitário sobre os riscos decorrentes

dos alimentos dos animais.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

A. Observações gerais

Embora confirmando os objectivos propostos pela Comissão e apoiados pelo

Parlamento, o Conselho considerou necessário, ao elaborar a sua posição comum,

introduzir um determinado número de alterações à proposta.

Com essas alterações, o Conselho quis essencialmente:

– precisar o alcance de determinadas disposições, nomeadamente as relativas às

medidas de salvaguarda de emergência e as relativas ao sistema de informação;

– tornar a redacção da directiva mais explícita, para lhe melhorar a clareza jurídica;

– assegurar a coerência dos diferentes textos legislativos relativos ao domínio da

alimentação animal.

Registe-se, de resto, que o Conselho completou o título da directiva com uma referência

às Directivas 70/524/CEE e 96/25/CE. Com efeito, o Conselho considerou necessário,

por razões de coerência jurídica, retomar igualmente, nestas duas directivas, a nova

definição de colocação em circulação dos produtos destinados à alimentação animal

introduzida na Directiva 95/53/CE.
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B. Observações específicas

1. Principais alterações introduzidas na proposta da Comissão

a) Planos operacionais de intervenção estabelecidos pelos Estados-Membros

para enfrentar situações de emergência (nº 2 do artigo 1º)

O Conselho deu nova redacção ao artigo 4º-A proposto pela Comissão para

melhor precisar a partilha de papéis e responsabilidades entre a Comissão e

os Estados-Membros na elaboração dos planos operacionais de intervenção

dos Estados-Membros, e para se assegurar que esses planos apresentam

garantias de eficácia equivalentes.

b) Controlos no destino (nº 3 do artigo 1º)

Tendo em vista melhorar a eficácia dos controlos por amostragem que os

Estados-Membros podem efectuar nos locais de destino dos produtos para

verificar a sua conformidade com as disposições comunitárias no domínio

da alimentação animal, o Conselho completou o nº 1 do artigo 12º da

Directiva 95/53/CE para permitir que os Estados-Membros peçam aos

operadores que lhes assinalem a chegada de produtos susceptíveis de serem

controlados.

No entanto, o Conselho considera que a aplicação desta disposição não deve

conduzir a nenhuma restrição quantitativa e não deve comprometer as

relações comerciais normais. Considera necessário, a este respeito, que os

Estados-Membros sejam informados de qualquer recurso a esta

possibilidade, no âmbito do Comité Permanente para a Alimentação

Animal.
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c) Cláusula de salvaguarda (nº 4 do artigo 1º)

O artigo 15º-A da posição comum permite que a Comissão tome todas as

medidas de precaução necessárias se se detectar um risco grave para a saúde

num Estado–Membro no caso de produtos destinados à alimentação animal

e quando esse risco não possa ser dominado de maneira satisfatória por esse

Estado. O Conselho, no entanto, reformulou este artigo para o tornar mais

coerente com as disposições equivalentes introduzidas pela

Directiva 2000/77/CE de 14 de Dezembro de 2000 sobre produtos de países

terceiros.

Para tomar essas medidas estão previstos os dois procedimentos seguintes:

– o procedimento previsto no artigo 23º da Directiva 95/53/CE, no qual

intervém o Comité Permanente dos Alimentos dos Animais;

– o procedimento de urgência, segundo o qual a Comissão pode tomar

medidas provisórias depois de ter simplesmente consultado os

Estados–Membros interessados e informado os restantes. A Comissão

dispõe em seguida dum prazo de dez dias para apresentar o caso ao

Comité Permanente, com vista à prorrogação da alteração ou da

anulação das medidas tomadas.

d) Sistema de informação relativo aos riscos decorrentes dos alimentos dos

animais (nº 5 do artigo 1º)

O Conselho considerou necessário alterar em profundidade o sistema de

informação proposto a fim de permitir a rapidez e a eficácia na troca dos

dados a comunicar e repartiu as disposições aprovadas por três artigos

distintos (artigos 16º-A, 16º-B e 16º-C).
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No artigo 16º-A, o Conselho começou por alargar o alcance do sistema de

informação aos lotes de produtos importados de países terceiros, por

considerar que o sistema ficaria incompleto se se limitasse aos produtos

postos em circulação na Comunidade.

Por outro lado, precisou, neste artigo, em que circunstâncias intervém a

obrigação de prestar informações no âmbito do sistema, e sobre quem a

mesma recai.

Relativamente às pessoas que devem prestar as informações exigidas, o

Conselho fez questão de incluir os profissionais que asseguram o

acompanhamento sanitário dos animais, sem prejuízo, no entanto, do

segredo profissional a que estes últimos estão sujeito por força das

legislações nacionais.

No artigo 16º-B, o Conselho retomou o essencial das disposições propostas

pela Comissão sobre as medidas a tomar no caso em que um lote dum

produto destinado à alimentação animal apresenta um risco grave para a

saúde ou para o ambiente, introduzindo-lhe simplesmente algumas

precisões.

No artigo 16º-C descrevem-se as acções a realizar em caso de não

conformidade com a regulamentação relativa à alimentação animal.

e) Relatórios anuais dos Estados-Membros sobre a execução dos seus

programas de controlo e relatório global da Comissão (nº 7 do artigo 1º)

Relativamente ao conteúdo destes relatórios anuais, o texto da posição

comum remete para um modelo que será elaborado em conformidade com o

procedimento previsto no artigo 23º da Directiva 95/53/CE. Quanto ao

relatório global anual da Comissão sobre os resultados dos controlos

efectuados a nível comunitário, o Conselho completou o texto actualmente

em vigor com a previsão de que o mesmo seja igualmente enviado ao

Parlamento Europeu.
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2. Posição do Conselho sobre as alterações do Parlamento Europeu

O Conselho aderiu à posição da Comissão e incorporou na sua posição comum,

em parte ou em princípio, as alterações 2, 7, 17, 18, 19, 21, 23 e 25 do

Parlamento, por um lado, e, por outro, não teve em consideração as alterações 5,

14 e 22.

Relativamente às restantes alterações que não foram aceites, o Conselho baseou-se

nas seguintes considerações:

– as alterações introduzidas no texto da proposta de directiva tornam

supérfluas as alterações 1, 3 e 26;

– como a lista de contaminantes biológicos e químicos já foi estabelecida pela

directiva sobre substâncias e produtos indesejáveis na alimentação animal,

não é útil fazer-lhe referência como se propõe na alteração 4;

– não foi considerado necessário precisar-se que a obrigação de informar no

âmbito do sistema de informação não deve ser considerada como incitação à

delação, como se propõe na alteração 6, dado que essa obrigação incide

sobre os profissionais e não sobre o público em geral;

– as alterações 8, 11, 12 e 13, que são essencialmente de natureza linguística

ou redaccional, não foram consideradas indispensáveis para ser incluídas na

posição comum.
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– a alteração 10 não tem em conta os princípios de base do mercado único,

segundo os quais os controlos se efectuam normalmente no país de origem

dos produtos e apenas em casos excepcionais no local de destino ou em

trânsito;

– as alterações 15, 16 e 20, que se destinam a introduzir garantias

suplementares em relação aos textos que deveriam alterar, deixaram de ser

necessárias à luz das alterações introduzidas pelo Conselho.
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 95/53/CE do Conselho que

fixa os princípios relativos à organização dos controlos oficiais no domínio da
alimentação animal e a Directiva 1999/29/CE do Conselho relativa às substâncias e

produtos indesejáveis nos alimentos para animais.

I. ANTECEDENTES

I.1 Em 21 de Março de 2000, a Comissão enviou ao Conselho e ao Parlamento Europeu
uma proposta baseada no artigo 152º, nº 4, alínea b) do Tratado CE (COM (2000)
162 final - 2000/0068(COD)) para adopção, através do procedimento de co-decisão
estabelecido no artigo 251º do Tratado CE, de uma alteração à Directiva 95/53/CE do
Conselho, de 25 de outubro de 1995, que fixa os princípios relativos à organização
dos controlos oficiais no domínio da alimentação animal1 e a Directiva 1999/29/CE
do Conselho relativa às substâncias e produtos indesejáveis nos alimentos para
animais.

I.2 Em 4 de Outubro de 2000, o Parlamento Europeu emitiu um primeiro parecer sobre a
proposta da Comissão e aprovou um relatório e 26 emendas (A5-0256/2000). O
Comité Económico e social emitiu o seu parecer em 20 de Setembro de 20002. Na
sua sessão plenária de Setembro de 2000, o Comité das Regiões decidiu não emitir
um parecer.

I.3 Em 1 de Dezembro de 2000, após ter aceite as emendas propostas pelo Parlamento
Europeu, a Comissão adoptou uma proposta modificada nos termos do artigo 250º do
Tratado CE.

I.4 Na sua reunião de 12 de Fevereiro de 2001, o Conselho adoptou a sua Posição
Comum nos termos do artigo 251º do Tratado CE.

II. OBJECTO DA DIRECTIVA

A Directiva 95/53/CE fixa os princípios relativos à organização dos controlos oficiais no
domínio da alimentação animal. O seu âmbito de aplicação abrange tanto aos produtos
comunitários como os dos países terceiros. A Directiva entrou em vigor em Maio de 1998.

A Directiva 1999/29/CE relativa às substâncias e produtos indesejáveis nos alimentos para
animais estabelece, nomeadamente, um procedimento de notificação sobre a contaminação
dos alimentos para animais.

1 JO L 265 de 8.11.1995, p.17
2 JO C
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A proposta, que constituiu uma das medidas de segurança relativa aos alimentos para animais
anunciadas no livro branco da Comissão sobre segurança dos alimentos, tem por objecto
complementar as disposições jurídicas em vigor do modo seguinte:

Será exigido que os Estados-Membros disponham de planos de emergência adequados para
fazer face a riscos graves relacionados com os alimentos para animais

Na eventualidade de riscos graves para a saúde pública, a sanidade animal ou o ambiente, a
Comissão poderá tomar medidas cautelares relativamente aos alimentos para animais e aos
produtos utilizados na alimentação animal produzidos na Comunidade.

Será exigido que os Estados-Membros informem a Comissão de forma harmonizada logo que
seja detectado um risco sério de contaminação ou um caso de contaminação que se tenha
transmitido à cadeia alimentar animal e humana ou que seja susceptível de alastrar a outros
países.

Será exigido aos Estados-Membros que estes informem a Comissão quando haja um aumento
da frequência de uma certa contaminação ou risco.

Será exigido aos Estados-Membros que estes incluam todas as informações relativas a riscos
ou contaminações ocasionais e limitadas no seu relatório anual à Comissão sobre as
actividades de controlo no sector da alimentação animal.

Com base nos relatórios anuais dos Estados-Membros, a Comissão adoptará uma decisão em
vez de uma recomendação para assegurar que os programas coordenados de controlo a
realizar no ano seguinte disponham de um instrumento jurídico adequado para a sua
aplicação.

Em caso de emergência, o intercâmbio de informações relacionadas com produtos a utilizar
na alimentação animal será posto em prática através do sistema actualmente aplicado às
notificações de emergência relacionadas com os alimentos.

Será estabelecida uma base jurídica harmonizada para a transmissão de todas as informações
relativas aos controlos e segurança em matéria de alimentação animal.

III. RESPOSTA DA COMISSÃO à POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO

A Comissão pode aceitar todas as alterações do Conselho pelas razões seguintes:

(1) Artigo 1º:- refere-se exclusivamente à actualização da definição estabelecida em
outra directiva pertinente sobre a nutrição animal.

(2) artigo 2º, nº1, alínea b) :-clarifica a definição de produto.

(3) artigo 2º, nº1, sobre os planos de emergência:- a reformulação do Conselho respeita o
espírito da proposta da Comissão, embora dispense o requisito das "simulações
cegas".

(4) artigo 2º, nº3, sobre inspecções no lugar de destino:- garante uma melhor aplicação
de todos os controlos necessários.

(5) artigo 2, nº4 sobre a cláusula de salvaguarda:- permite que a Comissão adopte
rapidamente medidas cautelares de protecção numa situação de emergência.
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A posição comum também reflecte a preocupação do Parlamento Europeu no que se
refere à restrição do possível uso de produtos perigosos e o respectivo pedido de
notificação imediata, tal como estabelecem as emendas 17 e 18.

(6) artigo 2º, nº5 sobre o sistema de informação:- a reformulação do Conselho também
determinam a necessidade de inspecção oficial das importações e de controlo dos
dados, alargando, deste modo, o âmbito de aplicação . A nova redacção no que se
refere a obrigação de contactar as autoridades competentes no caso de surgirem
problemas é considerada adequada neste contexto, dado que reflecte o propósito da
emenda 6 do Parlamento Europeu, que pretende a protecção contra práticas
comerciais duvidosas.

O Conselho também aceitou o pedido do Parlamento sobre a notificação de
emergência tal como se estabelecia na emenda 22.

(7) artigo 2, nº6, sobre a divulgação de informação confidencial:- inclui o essencial da
emenda 23.

(8) artigo 2, nº7, sobre a inspecção:- a proposta da Comissão sobre os relatórios
intercalares e a alteração da forma jurídica actual dos programas coordenados de
controlo (uma decisão em vez de uma recomendação) não constitui uma questão
fundamental de política de controlo.

(9) Artigo 3º:- afecta exclusivamente a actualização da definição noutra directiva
pertinente sobre nutrição animal.

A questão das inspecções locais já foi abordada na proposta (COM (1998) 602 final), em
relação à qual foi estabelecido o acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho no
procedimento de conciliação e que deverá ser adoptada em breve. A Posição Comum do
Conselho não tem em conta as emendas parlamentares que poderiam ser consideradas
alterações linguísticas e que foram aceites pela Comissão.

A Comissão considera que, embora fosse gratificante a aceitação pelo Conselho das emendas
parlamentares que a própria Comissão apoiou, os principais objectivos da proposta, em
particular as disposições relativas aos planos de emergência, a cláusula de salvaguarda de
emergência e o sistema de alerta rápida, foram respeitados e melhorados.

IV CONCLUSÕES

A Comissão aceita a Posição Comum unânime do Conselho, pois respeita o espírito da
proposta inicial e algumas das emendas essenciais aprovadas pelo Parlamento Europeu em
primeira leitura.

Feito em Bruxelas, em

Pela Comissão Europeia
O Presidente


