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ANEXO VII

REQUISITOS DE HIGIENE ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À TRANSFORMAÇÃO E À
COLOCAÇÃO NO MERCADO DE PROTEÍNAS ANIMAIS TRANSFORMADAS E DE

OUTROS PRODUTOS TRANSFORMADOS QUE POSSAM SER UTILIZADOS NA
ALIMENTAÇÃO ANIMAL

CAPÍTULO I

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À APROVAÇÃO DE UNIDADES DE
TRANSFORMAÇÃO DA CATEGORIA 3

Além dos requisitos gerais estabelecidos no Anexo V, são aplicáveis os seguintes requisitos:

A. Instalações

1. As instalações em que são transformadas matérias da categoria 3 não devem situar-se no
mesmo local que aquelas em que são transformadas matérias da categoria 1 ou da categoria 2,
excepto se se situarem num edifício totalmente separado.

2. No entanto, a autoridade competente poderá autorizar a utilização temporária de uma unidade
de transformação da categoria 3 para a transformação de matérias da categoria 1 ou da
categoria 2 se uma doença epizoótica largamente disseminada ou quaisquer outras
circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis derem origem a uma falta de capacidade numa
unidade de transformação da categoria 1 ou da categoria 2.

A autoridade competente terá de reaprovar a unidade de transformação da categoria 3, em
conformidade com o disposto no artigo 17.º antes de aquela voltar a transformar matérias
desta categoria.

3. As unidades de transformação da categoria 3 devem dispor de:

a) Um espaço destinado ao controlo da presença de matérias estranhas, tais como materiais
de embalagem, peças metálicas, etc., nos subprodutos animais; e

b) Se o volume de produtos tratados exigir a presença regular ou permanente da autoridade
competente, uma sala adequadamente equipada e que possa ser fechada à chave para
uso exclusivo do serviço de inspecção.
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B. Matérias-primas

4. Só podem ser utilizadas para a produção de proteínas animais transformadas e outras matérias
para alimentação animal matérias da categoria 3 enumeradas nas alíneas a) a j) do n.º 1 do
artigo 6.º que tenham sido manuseadas, armazenadas e transportadas em conformidade com o
artigo 22.º.

5. Antes da transformação, os subprodutos animais devem ser controlados com vista à detecção
da presença de matérias estranhas. As matérias estranhas eventualmente presentes devem ser
imediatamente removidas.

C. Requisitos aplicáveis à transformação

6. Para cada um dos métodos de transformação especificados no Capítulo III do Anexo V,
devem ser identificados os pontos de controlo críticos que determinam a amplitude dos
tratamentos térmicos aplicados durante a transformação. Entre os pontos de controlo críticos
devem incluir-se pelo menos:

– A dimensão das partículas da matéria-prima,

– A temperatura alcançada no processo de tratamento térmico,

– A pressão aplicada às matérias-primas, se for caso disso, e

– A duração do processo de tratamento térmico ou o caudal de alimentação no caso de
sistemas contínuos.

Para cada ponto de controlo crítico aplicável devem ser especificados os requisitos-padrão
mínimos do processo.

7. Devem ser conservados, por prazo não inferior a dois anos, registos que comprovem a
aplicação dos valores mínimos do processo para cada ponto de controlo crítico.

8. Devem ser utilizados instrumentos de medição/registadores adequadamente calibrados para
monitorizar continuamente as condições de transformação. Devem ser conservados, por prazo
não inferior a dois anos, registos das datas de calibração dos instrumentos de
medição/registadores.
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9. As matérias que possam não ter recebido o tratamento térmico especificado (como, por
exemplo, as resultantes de derrames aquando do arranque ou de perdas dos fornos de
digestão) devem ser submetidas de novo a tratamento térmico ou ser recolhidas e novamente
transformadas.

D. Produtos transformados

10. As amostras dos produtos finais colhidas durante a armazenagem na unidade de
transformação ou no termo desta devem obedecer às seguintes normas:

Salmonella: ausência em 25 gramas: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 em 1 g

em que:

n = mínimo de amostras a ensaiar;

m = valor limite para o número de bactérias; o resultado é considerado satisfatório se o
número de bactérias em todas as amostras não exceder m

M = valor máximo para o número de bactérias; o resultado é considerado insatisfatório se o
número de bactérias numa ou mais amostras for igual ou superior a M e

c = número de amostras cuja contagem de bactérias se pode situar entre m e M, sendo a
amostra ainda considerada aceitável se a contagem de bactérias das outras amostras for
igual ou inferior a m.

CAPÍTULO II

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS PROTEÍNAS ANIMAIS TRANSFORMADAS 

Além das condições gerais do Capítulo I, são aplicáveis as seguintes condições:

A. Requisitos aplicáveis à transformação

1. As proteínas de mamíferos transformadas devem ter sido submetidas ao método de
transformação 1.
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2. As proteínas animais transformadas não provenientes de mamíferos, com exclusão da farinha
de peixe, devem ter sido submetidas a qualquer dos métodos de transformação enumerados
de 1 a 5 ou 7.

3. A farinha de peixe deve ter sido submetida:

a) A qualquer dos métodos de transformação; ou

b) A um método e parâmetros que assegurem que o produto cumpre as normas
microbiológicas estabelecidas no ponto 10 do capítulo I.

B. Armazenagem

4. As proteínas animais transformadas devem ser embaladas e armazenadas em sacos novos ou
esterilizados ou ser armazenadas em silos de construção adequada.

5. Devem ser tomadas medidas suficientes para minimizar a condensação dentro dos silos,
correias transportadoras ou elevadores.

6. Nos silos, correias transportadoras e elevadores os produtos devem ser protegidos da
contaminação acidental.

7. O equipamento de manuseamento das proteínas animais transformadas deve ser mantido em
bom estado de limpeza e secagem, devendo existir pontos de inspecção adequados para
examinar o estado de limpeza. Todas as unidades de armazenamento devem ser esvaziadas e
limpas regularmente, em conformidade com os requisitos de produção.

8. As proteínas animais transformadas devem manter-se secas. Devem evitar-se as perdas e a
condensação no local de armazenamento.

C. Importação

9. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de proteínas animais transformadas, se
estas:

a) Forem provenientes de países terceiros constantes da lista da Parte II do Anexo XI ou,
no caso da farinha de peixe, constantes da lista da Parte III do Anexo XI;
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b) Forem provenientes de uma unidade de transformação constante da lista referida no
n.º 4 do artigo 29.º;

c) Tiverem sido produzidas em conformidade com o presente regulamento; e

d) Vierem acompanhadas por um certificado sanitário em conformidade com o n.º 6 do
artigo 29.º.

10. Antes de as remessas de proteínas animais transformadas serem postas em livre circulação no
território da Comunidade, a autoridade competente recolherá amostras das importações dessas
proteínas no posto de inspecção fronteiriço, para garantir a conformidade com os requisitos do
ponto 10 do Capítulo I. A autoridade competente deverá:

a) Recolher amostras de cada remessa de produtos transportados a granel; e

b) Recolher amostras aleatórias das remessas de produtos embalados na unidade de fabrico
de origem.

11. Contudo, se seis análises consecutivas das remessas a granel originárias de um determinado
país terceiro tiverem resultados negativos, a autoridade competente poderá proceder a
amostragens aleatórias das remessas a granel subsequentes provenientes desse país terceiro.
Se uma dessas análises aleatórias produzir resultados positivos, a autoridade competente que
procede às amostragens informará do facto a autoridade competente do país de origem para
que esta possa tomar as medidas adequadas para remediar a situação. A autoridade
competente do país de origem comunicará essas medidas à autoridade competente que
procedeu às amostragens. Em caso de segundo resultado positivo com a mesma origem, a
autoridade competente deve recolher uma amostra de cada remessa com a mesma origem até
que seis análises consecutivas produzam resultados negativos.

12. As autoridades competentes devem conservar, por prazo não inferior a dois anos, um registo
dos resultados das análises de todas as remessas submetidas a amostragem.

13. Se uma remessa apresentar resultados positivos relativamente às salmonelas, essa remessa
deve ser:

a) Tratada em conformidade com o procedimento previsto no n.º 2, alínea a), do artigo 17.º
da Directiva 97/78/CE 1; ou

                                                
1 Directiva 97/78/CE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1997, que fixa os princípios relativos

à organização dos controlos veterinários dos produtos provenientes de países terceiros
introduzidos na Comunidade (JO L 24 de 30.1.1998, p. 9).
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b) Transformada de novo numa unidade de transformação aprovada em conformidade com
o presente regulamento ou descontaminada através de um tratamento autorizado pela
autoridade competente. Pode ser estabelecida uma lista de tratamentos autorizados de
acordo com o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 33.º. A remessa não pode ser
levantada antes de ter sido tratada e testada para pesquisa de salmonelas pela autoridade
competente, em conformidade com o ponto 10 do capítulo I, com resultados negativos.

CAPÍTULO III

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS DERIVADOS DE SANGUE

Além das condições gerais do Capítulo I, são aplicáveis as seguintes condições:

A. Matérias-primas

1. Só pode ser utilizado para a produção de produtos derivados de sangue o sangue referido no
n.º 1, alíneas a) e b), do artigo 6.º.

B. Requisitos aplicáveis à transformação

2. Os produtos derivados de sangue devem ter sido submetidos:

a) A qualquer dos métodos de transformação 1 a 5 ou 7; ou

b) A um método e parâmetros que assegurem que o produto cumpre as normas
microbiológicas estabelecidas no ponto 10 do Capítulo I.
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C. Importação

3. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de produtos derivados de sangue se estes:

a) Forem provenientes de países terceiros constantes da lista da Parte V do Anexo XI;

b) Forem provenientes de uma unidade de transformação constante da lista referida no
n.º 4 do artigo 29.º;

c) Tiverem sido produzidos em conformidade com o presente regulamento, e

d) Vierem acompanhados por um certificado sanitário em conformidade com o n.º 6 do
artigo 29.º.

CAPÍTULO IV

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS ÀS GORDURAS ANIMAIS FUNDIDAS E AO
ÓLEO DE PEIXE

Além das condições gerais do Capítulo I, são aplicáveis as seguintes condições:

A. Requisitos aplicáveis à transformação

1. As gorduras animais fundidas derivadas de ruminantes devem ser depuradas, por forma a que
as impurezas insolúveis totais presentes não representem mais de 0,15 %, em peso.

B. Importação de gorduras animais fundidas

2. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de gorduras animais fundidas se estas:

a) Forem provenientes de países terceiros constantes da lista da Parte IV do Anexo XI,

b) Forem provenientes de uma unidade de transformação constante da lista referida no
n.º 4 do artigo 29.º;

c) Tiverem sido produzidas em conformidade com o presente regulamento,
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d) Satisfizerem as seguintes condições:

i) Ou forem total ou parcialmente derivadas de matérias-primas de suínos e forem
provenientes de um país ou de parte do território de um país indemne de febre
aftosa nos últimos 24 meses e indemne de peste suína clássica e peste suína
africana nos últimos 12 meses;

ii) Ou forem total ou parcialmente derivadas de matérias-primas de aves de capoeira
e forem provenientes de um país ou de parte do território de um país indemne da
doença de Newcastle e de gripe aviária nos últimos 6 meses;

iii) Ou forem total ou parcialmente derivadas de matérias-primas de ruminantes e
forem provenientes de um país ou de parte do território de um país indemne de
febre aftosa nos últimos 24 meses e indemne de peste bovina nos
últimos 12 meses;

iv) Ou então, quando tenha ocorrido um foco de uma das doenças mencionadas no
período para ela indicado, tiverem sido submetidas a um dos seguintes
tratamentos térmicos:

– Aquecimento a, pelo menos, 70 ºC durante um mínimo de 30 minutos, ou

– Aquecimento a, pelo menos, 90 ºC durante um mínimo de 15 minutos,

e tiverem sido registados e conservados os dados referentes aos pontos de controlo
críticos, de modo a que o proprietário, o operador ou seu representante e, se for
caso disso, a autoridade competente, possam monitorizar o funcionamento da
unidade. Os parâmetros a registar devem incluir a dimensão das partículas, a
temperatura crítica e, se for caso disso, o tempo de processamento, o perfil de
pressão, o caudal de alimentação em matéria-prima e a taxa de reciclagem das
gorduras, e

e) Vierem acompanhadas por um certificado sanitário em conformidade com o n.º 6 do
artigo 29.º.
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C. Importação de óleo de peixe

3. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de óleo de peixe para a Comunidade se
este:

a) For proveniente de países terceiros constantes da lista da Parte III do Anexo XI,

b) For proveniente de uma unidade de transformação constante da lista referida no n.º 4 do
artigo 29.º,

c) Tiver sido produzido em conformidade com o presente regulamento, e

d) Vier acompanhado de um certificado sanitário em conformidade com o n.º 6 do
artigo 29.º.

D. Requisitos em matéria de higiene

4. No caso da gordura animal fundida ou do óleo de peixe embalados, os recipientes utilizados
devem ser novos ou ter sido previamente limpos, devendo ter sido tomadas todas as
precauções necessárias para evitar a sua recontaminação. Se os produtos se destinarem a ser
transportados a granel, os tubos, bombas, cisternas e outros contentores para transporte a
granel ou os camiões-cisterna utilizados para o transporte dos produtos da unidade de fabrico,
quer directamente para o navio ou para cisternas de armazenagem em terra, quer directamente
para instalações, devem ter sido inspeccionados e considerados limpos antes de serem
utilizados.

CAPÍTULO V

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS AO LEITE, AOS PRODUTOS À BASE DE LEITE
E AO COLOSTRO

Além das condições gerais do Capítulo I, são aplicáveis as seguintes condições:

A. Requisitos aplicáveis à transformação

1. O leite cru e o colostro devem ser produzidos em condições que dêem garantias adequadas em
matéria de sanidade animal que podem ser estabelecidas de acordo com o procedimento
referido no n.º 2 do artigo 33.º.
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2. O leite ou os produtos à base de leite tratados ou transformados devem ser submetidos a um
tratamento térmico a uma temperatura mínima de 72 ºC durante, pelo menos, 15 segundos ou
a qualquer combinação de tempo e temperatura com um efeito térmico pelo menos
equivalente e que produza uma reacção negativa ao teste da fosfatase, seguido de:

a) No caso do leite em pó ou dos produtos à base de leite em pó, um processo de secagem;
ou

b) No caso dos produtos acidificados à base de leite, um processo segundo o qual o pH
seja reduzido e mantido durante, pelo menos, uma hora a um nível inferior a 6.

3. Além do disposto no n.º 2, o leite em pó ou os produtos à base de leite em pó devem obedecer
aos seguintes requisitos:

a) Após secagem, devem ser tomadas todas as precauções necessárias para evitar a
contaminação dos produtos; e

b) O produto final deve ser:

i) Embalado em recipientes novos, ou

ii) Nos casos de transporte a granel, transportado em veículos ou contentores que
tenham sido desinfectados com um produto aprovado pela autoridade competente
antes de se proceder ao carregamento com leite, produtos à base de leite ou
colostro.

B. Importação

4. Os Estados-Membros devem autorizar importações de leite e de produtos à base de leite se
estes:
a) Forem provenientes de países terceiros constantes da lista da Parte I do Anexo XI,
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b) Tratando-se de importações de leite e produtos à base de leite a partir de países terceiros
ou de partes de países terceiros constantes da coluna B do anexo da
Decisão 95/340/CE 1, tiverem sido submetidos a um tratamento de pasteurização
suficiente para produzir um ensaio da fosfatase negativo e vierem acompanhados por
um certificado sanitário em conformidade com o modelo estabelecido no Capítulo 2,
Parte A, do Anexo X;

c) Tratando-se de importações de produtos à base de leite com pH reduzido para valores
inferiores a 6 a partir de países terceiros ou de partes de países terceiros constantes da
coluna C do anexo da Decisão 95/340/CE, tiverem sido submetidos a um tratamento de
pasteurização suficiente para produzir um ensaio da fosfatase negativo e vierem
acompanhados por um certificado sanitário em conformidade com o modelo
estabelecido no Capítulo 2, Parte B, do Anexo X;

d) Tratando-se de importações de leite e produtos à base de leite a partir de países terceiros
ou de partes de países terceiros constantes da coluna C do anexo da Decisão 95/340/CE,
tiverem sido submetidos a uma esterilização ou a um duplo tratamento térmico, sendo
cada tratamento por si só suficiente para produzir um ensaio da fosfatase negativo e
vierem acompanhados por um certificado sanitário em conformidade com o modelo
estabelecido no Capítulo 2, Parte C, do Anexo X; e

e) Forem provenientes de uma unidade de transformação constante da lista referida no
n.º 4 do artigo 29.º.

5. O leite e os produtos à base de leite provenientes de países terceiros ou de partes de países
terceiros constantes da coluna C do Anexo da Decisão 95/340/CE nos quais tenha ocorrido
um foco de febre aftosa nos últimos 12 meses ou tenha sido realizada a vacinação contra a
febre aftosa nos últimos 12 meses devem, antes da sua introdução no território da
Comunidade, ter sido submetidos:

a) A um processo de esterilização que conduza a um valor Fc igual ou superior a 3, ou

b) A um tratamento térmico inicial, cujo efeito térmico seja, pelo menos, igual ao de um
processo de pasteurização, a, pelo menos, 72 ºC durante um mínimo de 15 segundos e
que seja suficiente para produzir uma reacção negativa ao ensaio da fosfatase, seguido
de:

i) Um segundo tratamento térmico com um efeito térmico, pelo menos, igual ao do
tratamento térmico inicial, suficiente para produzir uma reacção negativa ao
ensaio da fosfatase, seguido, no caso do leite em pó ou dos produtos à base de
leite em pó, de um processo de secagem, ou

                                                
1 Decisão 95/340/CE da Comissão, de 27 de Julho de 1995, que estabelece a lista provisória de

países terceiros a partir dos quais os Estados-Membros autorizam a importação de leite e de
produtos à base de leite e que revoga a Decisão 94/70/CE (JO L 200 de 24.8.1995, p. 38).
Decisão com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 96/568/CE (JO L 255 de
9.10.1996, p. 20).
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ii) Um processo de acidificação no qual o pH seja mantido a um valor inferior a 6 durante
pelo menos uma hora.

6. No caso de ser identificado um risco de introdução de uma doença exótica ou qualquer outro
risco em matéria de sanidade animal, podem ser estabelecidas, nos termos do procedimento
referido no n.º 2 do artigo 33.º, condições suplementares destinadas a proteger a sanidade
animal.

CAPÍTULO VI

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À GELATINA E ÀS PROTEÍNAS
HIDROLISADAS

Além das condições gerais do Capítulo I, são aplicáveis as seguintes condições:

A. Normas de transformação para a gelatina

1. a) A gelatina deve ser produzida por um processo que assegure que as matérias da
categoria 3 não transformadas sejam submetidas a um tratamento ácido ou alcalino,
seguido de uma ou mais passagens por água. O pH deve ser, em seguida, ajustado. A
gelatina deve ser extraída por um ou vários aquecimentos sucessivos, seguidos de
depuração por filtração e esterilização.

b) Depois de submetida aos processos referidos na primeira alínea, a gelatina pode ser
objecto de um processo de secagem e, se for caso disso, de um processo de pulverização
ou laminação.

c) É proibida a utilização de conservantes, com excepção do dióxido de enxofre e do
peróxido de hidrogénio.

2. A gelatina deve ser acondicionada, embalada, armazenada e transportada em condições de
higiene satisfatórias. Especialmente:
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a) Deve dispor-se de uma sala para a armazenagem dos materiais de acondicionamento e
embalagem;

b) O acondicionamento e a embalagem devem realizar-se numa sala ou num local
destinado a esse efeito;

e

c) Os invólucros e as embalagens que contenham gelatina devem ostentar a menção
"gelatina adequada para consumo animal".

B. Normas de transformação para as proteínas hidrolisadas

3. As proteínas hidrolisadas devem ser obtidas por um processo de produção que respeite
medidas adequadas para minimizar a contaminação das matérias-primas da categoria 3. A
preparação das matérias primas da categoria 3 por salga, tratamento com cal e lavagem
intensiva deve ser seguida:

a) Pela exposição das matérias a um pH superior a 11 durante mais de 3 horas a uma
temperatura superior a 80 ºC, seguida de um tratamento térmico a mais de 140 ºC
durante 30 minutos a mais de 3,6 bar;

b) Pela exposição das matérias a um pH de 1 a 2, seguido de um pH superior a 11 e de um
tratamento térmico a 140 ºC durante 30 minutos a 3 bar; ou

c) Por um processo de produção equivalente, aprovado de acordo com o procedimento
referido no n.º 2 do artigo 33.º.

C. Importação

4. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de gelatina e proteínas hidrolisadas se
estas:

a) Forem provenientes de países terceiros constantes da lista da Parte XI do Anexo X;
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b) Forem provenientes de uma unidade de transformação constante da lista referida no
n.º 4 do artigo 29.º;

c) Tiverem sido produzidas em conformidade com o presente regulamento, e

d) Vierem acompanhadas por um certificado sanitário em conformidade com o n.º 6 do
artigo 29.º.

CAPÍTULO VII

REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS AO FOSFATO DICÁLCICO

Além das condições gerais do Capítulo I, são aplicáveis as seguintes condições:

A. Requisitos aplicáveis à transformação

1. O fosfato dicálcico deve ser produzido por um processo que:

a) Assegure que todas as matérias ósseas da categoria 3 sejam finamente trituradas e
desengorduradas com água quente e tratadas com ácido clorídrico diluído (a uma
concentração não inferior a 4 % e pH inferior a 1,5) durante um período de, pelo menos,
dois dias;

b) Faça seguidamente um tratamento do licor fosfórico obtido com cal, do qual resulte um
precipitado de fosfato dicálcico com pH de 4 a 7; e

c) Finalmente, faça secar esse precipitado com ar durante 15 minutos, com uma
temperatura de admissão de 270 a 325 ºC e uma temperatura final entre 60 e 65 ºC;

ou por um processo equivalente, aprovado de acordo com o procedimento referido no n.º 2 do
artigo 33.º.
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B. Importação

2. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de fosfato dicálcico se este:

a) For proveniente de países terceiros constantes da lista da Parte XI do Anexo X;

b) For proveniente de uma unidade de transformação constante da lista referida no n.º 4 do
artigo 29.º;

c) Tiver sido produzido em conformidade com o presente regulamento; e

d) Vier acompanhada por um certificado sanitário em conformidade com o n.º 6 do
artigo 29.º.
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ANEXO VIII

REQUISITOS APLICÁVEIS À COLOCAÇÃO NO MERCADO DE ALIMENTOS PARA
ANIMAIS DE COMPANHIA, OSSOS DE COURO E SUBPRODUTOS TÉCNICOS

CAPÍTULO I

REQUISITOS APLICÁVEIS À APROVAÇÃO DE UNIDADES DE ALIMENTOS
PARA ANIMAIS DE COMPANHIA E DE UNIDADES TÉCNICAS

As unidades que produzem alimentos para animais de companhia, ossos de couro e produtos
técnicos, com excepção de fertilizantes orgânicos, correctivos orgânicos de solos e derivados de
gorduras provenientes de matérias da categoria 2, devem satisfazer os seguintes requisitos:

1. Devem possuir instalações adequadas para armazenar e tratar com toda a segurança as
matérias recebidas; e

2. Devem dispor de meios adequados para eliminarem em conformidade com o presente
regulamento os subprodutos animais não utilizados que restem da produção, ou então estas
matérias devem ser enviadas para uma unidade de transformação ou para uma unidade de
incineração ou co-incineração em conformidade com o presente regulamento.

CAPÍTULO II

REQUISITOS RELATIVOS AOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA
E OSSOS DE COURO

A. Matérias-primas

1.  Os únicos subprodutos animais que podem ser utilizados na produção de alimentos para
animais de companhia e de ossos de couro são os referidos no n.º 1, alíneas a) a j), do
artigo 6.º. Todavia, os alimentos crus para animais de companhia só podem ser fabricados a
partir dos subprodutos animais enumerados no n.º 1, alínea a), do artigo 6.º.

B. Requisitos aplicáveis à transformação

2. Os alimentos enlatados para animais de companhia devem ser submetidos a um tratamento
térmico que conduza a um valor Fc igual ou superior a 3.
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3. Os alimentos transformados para animais de companhia não enlatados devem ser submetidos
a um tratamento térmico a uma temperatura de, pelo menos, 90 ºC em toda a massa. Após o
tratamento devem ser tomadas todas as precauções para assegurar que não sejam expostos a
contaminação. O produto deve ser embalado em embalagens novas.

4. Os ossos de couro devem, durante a transformação, ser submetidos a um tratamento térmico
suficiente para destruir os organismos patogénicos (incluindo as salmonelas). Após o
tratamento devem ser tomadas todas as precauções para assegurar que não sejam expostos a
contaminação. O produto deve ser embalado em embalagens novas.

5. Os alimentos crus para animais de companhia devem ser embalados em embalagens novas
que evitem perdas. Devem ser tomadas medidas eficazes para assegurar que os produtos não
sejam expostos a contaminação ao longo de toda a cadeia de produção e até ao ponto de
venda. A menção "Alimentos destinados exclusivamente a animais de companhia" deve vir
indicada na embalagem de forma legível e visível.

6. Devem ser colhidas amostras aleatórias durante a produção e/ou durante a armazenagem
(antes da expedição) a fim de verificar a observância das seguintes normas:

Salmonella: ausência em 25 gramas, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

em que:

n = número de amostras a ensaiar;

m = valor limite para o número de bactérias; o resultado é considerado satisfatório se o
número de bactérias em todas as amostras não exceder m

M = valor máximo para o número de bactérias; o resultado é considerado insatisfatório se o
número de bactérias numa ou mais amostras for igual ou superior a M e

c = número de amostras cuja contagem de bactérias se pode situar entre m e M, sendo a
amostra ainda considerada aceitável se a contagem de bactérias das outras amostras for
igual ou inferior a m
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C. Importação

7. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de alimentos para animais de companhia
e de ossos de couro se estes:

a) Forem provenientes de países terceiros constantes da lista da Parte X do Anexo XI;

b) Forem provenientes de unidades de alimentos para animais de companhia aprovadas
pela autoridade competente do país terceiro que satisfaçam as condições específicas
estabelecidas no presente regulamento;

c) Tiverem sido produzidos em conformidade com o presente regulamento;

d) Vierem acompanhados:

i) No caso dos alimentos enlatados para animais de companhia, por um certificado
conforme com o modelo do capítulo 3, Parte A, do anexo X;

ii) No caso dos alimentos transformados para animais de companhia não enlatados,
por um certificado conforme com o modelo do Capítulo 3, Parte B, do Anexo X;

iii) No caso dos ossos de couro, por um certificado conforme com o modelo do
Capítulo 3, Parte C, do Anexo X, ou

iv) No caso dos alimentos crus para animais de companhia, por um certificado
conforme com o modelo do Capítulo 3, Parte D, do Anexo X.
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CAPÍTULO III

REQUISITOS APLICÁVEIS AO CHORUME, AO CHORUME TRANSFORMADO
E AOS PRODUTOS TRANSFORMADOS DERIVADOS DE CHORUME

I. Chorume não transformado

A. Comércio

1. a) É proibido o comércio de chorume não transformado, com excepção do de aves de
capoeira e de equídeos, salvo quando se trate de chorume:

i) Originário de uma zona não submetida a restrições devidas a uma doença
transmissível grave, e

ii) Destinado a ser aplicado, sob supervisão das autoridades competentes, em
terrenos de uma mesma exploração situada de ambos os lados da fronteira entre
dois Estados-Membros;

b) Todavia, a autoridade competente pode conceder aprovações específicas para a
introdução no seu território:

i) De chorume destinado a transformação numa unidade técnica, numa unidade de
biogás ou numa unidade de compostagem aprovada pelas autoridades competentes
em conformidade com o presente regulamento, com vista ao fabrico dos produtos
referidos no ponto II seguinte. A autoridade competente deve atender à origem do
chorume ao aprovar essas unidades; ou
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ii) De chorume destinado a ser aplicado numa exploração. Este comércio só pode
realizar-se com o consentimento das autoridades competentes dos Estados-
-Membros de origem e de destino. Ao ponderarem a concessão da aprovação, as
autoridades competentes devem ter em especial conta a origem do chorume, o seu
destino e ainda as considerações relativas à protecção da sanidade animal.

Nesses casos, o chorume deve vir acompanhado por um certificado sanitário conforme
com o modelo estabelecido de acordo com o procedimento referido no n.º 2 do
artigo 33.º.

2. O comércio de chorume não transformado de aves de capoeira está sujeito às seguintes
condições:

a) O chorume deve ser originário de uma zona não submetida a restrições devido à doença
de Newcastle ou à gripe aviária;

b) Além disso, o chorume não transformado proveniente de bandos de aves de capoeira
vacinadas contra a doença de Newcastle não deve ser expedido para uma região que
tenha obtido o estatuto de "região onde não é praticada a vacinação contra a doença de
Newcastle", em conformidade com o n.º 2 do artigo 15.º da Directiva 90/539/CEE 1; e

c) O chorume deve ser acompanhado de um certificado sanitário em conformidade com o
modelo estabelecido de acordo com o procedimento referido no n.º 2 do artigo 33.º.

                                                
1 Directiva 90/539/CE do Conselho, de 15 de Outubro  de 1990, relativa às condições de polícia

sanitária que regem o comércio intracomunitário e as importações de aves de capoeira e de
ovos para incubação provenientes de países terceiros (JO L 303 de 31.10.1990, p. 6).
Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão da Comissão 2000/505/CE
(JO L 201 de 9.8.2000, p. 8).
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3. O comércio de chorume de equídeos não transformado não está sujeito a quaisquer condições
de polícia sanitária.

B. Importação

4. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de chorume não transformado se este:

a) For proveniente de países terceiros constantes da lista da Parte IX do Anexo XI,

b) Cumprir, consoante a espécie em causa, os requisitos da alínea a) do ponto 1;

c) Vier acompanhado por um certificado sanitário em conformidade com o n.º 6 do
artigo 29.º.

II. Chorume transformado e produtos transformados à base de chorume

A. Colocação no mercado

5. Para serem colocados no mercado, o chorume transformado e os produtos transformados à
base de chorume estão sujeitos à observância das seguintes condições:

a) Devem ser provenientes de uma unidade técnica, de uma unidade de biogás ou de uma
unidade de compostagem aprovada pela autoridade competente em conformidade com o
presente regulamento;

b) Devem ter sido submetidos a um processo de tratamento térmico em que alcancem, pelo
menos, 70 ºC durante um mínimo de 60 minutos, ou a um tratamento equivalente
conforme com as regras fixadas nos termos do procedimento referido no n.º 2 do
artigo 33.º;
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c) Devem:

i) Estar isentos de salmonelas (ausência de salmonelas em 25 gramas de produto
transformado),

ii) Estar isentos de Enterobacteriaceae (com base na contagem de bactérias aeróbias:
<1000 unidades formadoras de colónias por grama de produto tratado), e

iii) Ter sido submetidos a uma redução das bactérias formadoras de esporos e de
toxicidade; e

d) Devem ser armazenados de forma a evitar, depois da transformação, quaisquer
contaminação ou infecção secundária e humidade. Devem, pois, ser armazenados em:

i) Silos bem fechados e isolados, ou

ii) Sacos adequadamente fechados (sacos de plástico ou "big bags").

B. Importação

6. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de chorume transformado e de produtos
transformados derivados de chorume se estes:

a) Forem provenientes de países terceiros constantes da lista da Parte IX do Anexo XI;

b) Forem provenientes de uma unidade aprovada pela autoridade competente do país
terceiro que satisfaça as condições específicas estabelecidas no presente regulamento;

c) Satisfizerem os requisitos do ponto 5 supra, e

d) Vierem acompanhados por um certificado sanitário em conformidade com o ponto 6 do
artigo 29.º.

III. Guano

7. A colocação de "guano" no mercado não está sujeita a quaisquer condições de polícia
sanitária.



10408/1/01 REV 1 MAR/jcc 8
ANEXO VIII DG B I   PT

CAPÍTULO IV

REQUISITOS APLICÁVEIS AO SANGUE E AOS PRODUTOS DERIVADOS DE SANGUE
UTILIZADOS PARA FINS TÉCNICOS, INCLUINDO FARMACÊUTICOS, PARA

DIAGNÓSTICO IN VITRO OU COMO REAGENTES DE LABORATÓRIO, COM EXCLUSÃO
DO SORO DE EQUÍDEO

A. Colocação no mercado

1. A colocação no mercado dos produtos derivados de sangue abrangidos pelo presente capítulo
está sujeita aos requisitos previstos no artigo 20.º.

B. Importação

2. A importação de sangue está sujeita aos requisitos previstos no Capítulo XI.

3. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de produtos derivados de sangue se estes:

a) Forem provenientes de países terceiros constantes da lista da Parte VI do Anexo XI;

b) Forem provenientes de uma unidade aprovada pela autoridade competente do país
terceiro que satisfaça as condições específicas estabelecidas no presente regulamento; e

c) Vierem acompanhados por um certificado sanitário em conformidade com o n.º 6 do
artigo 29.º; e

d) Ou forem originários de um país terceiro no qual não tenha sido registado, nas espécies
sensíveis, qualquer caso de febre aftosa há, pelo menos, 24 meses nem qualquer caso de
estomatite vesiculosa, de doença vesiculosa dos suínos, de peste bovina, de peste dos
pequenos ruminantes, de febre do vale do Rift, de febre catarral dos ovinos, de peste
equina, de peste suína clássica, de peste suína africana, de doença de Newcastle ou de
gripe aviária há 12 meses, e no qual não seja praticada há, pelo menos, 12 meses a
vacinação contra essas doenças. O certificado sanitário pode ser elaborado em função da
espécie animal de que provêm os produtos derivados de sangue;
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e) Ou, no caso de produtos derivados de sangue de bovino:

i) Forem originários de uma zona de um país terceiro que preencha os requisitos
previstos na alínea d) e em proveniência do qual seja autorizada, em conformidade
com a legislação comunitária, a importação de bovinos ou da respectiva carne
fresca ou sémen. O sangue com o qual os produtos foram fabricados deve ser
proveniente de bovinos originários dessa zona do país terceiro e ter sido colhido:

– em matadouros aprovados em conformidade com a legislação comunitária,
ou

– em matadouros aprovados e supervisados pelas autoridade competente do
país terceiro. O endereço e o número de aprovação desses matadouros
devem ser comunicados à Comissão e aos Estados-Membros ou devem ser
indicados no certificado;

ii) Tiverem sido submetidos a um dos tratamentos a seguir indicados, que garanta a
ausência dos agentes patogénicos das doenças dos bovinos referidas na alínea d):

– tratamento térmico a uma temperatura de 65 ºC durante, pelo menos, três
horas, seguido de um ensaio de eficácia,

– irradiação a 2,5 megarad ou por radiações gama, seguida de um ensaio de
eficácia,

– alteração do pH para 5 durante 2 horas, seguida de um ensaio de eficácia,

– tratamento térmico a uma temperatura, pelo menos, 90 ºC em toda a massa,
seguido de um ensaio de eficácia, ou

– qualquer outro tratamento prescrito de acordo com o procedimento referido
no n.º 2 do artigo 33.º; ou
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iii) Preencherem os requisitos previstos no Capítulo X. Nesse caso, as embalagens
não podem ser abertas durante a armazenagem e a unidade técnica deve efectuar
um dos tratamentos indicados na alínea ii).

4 As condições específicas aplicáveis à importação de meios de diagnóstico in vitro e de
reagentes de laboratório poderão ser estabelecidas, se for caso disso, de acordo com o
procedimento referido no n.º 2 do artigo 33.º.

CAPÍTULO V

REQUISITOS APLICÁVEIS AO SORO DE EQUÍDEO

A. Matérias-primas

1. O soro deve:

a) Ser proveniente de equídeos que não apresentem sinais de qualquer das doenças
transmissíveis graves referidas na Directiva 90/426/CEE 1 nem quaisquer outras
doenças transmissíveis graves a que os equídeos são sensíveis; e

b) Ter sido obtido em organismos ou centros não sujeitos a restrições sanitárias nos termos
da mesma directiva.

B. Importação

2. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de soro de equídeo se este:

a) For proveniente de equídeos nascidos e criados num país terceiro a partir do qual é
autorizada a importação de cavalos para abate;

                                                
1 Directiva 90/426/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1990, relativa às condições de polícia

sanitária que regem a circulação de equídeos e as importações de equídeos provenientes de
países terceiros (JO L 224 de 18.8.1990, p. 442). Directiva com a última redacção que lhe foi
dada pela Decisão da Comissão 2001/298/CE (JO L 102 de 12.4.2001, p. 63).
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b) Tiver sido obtido, transformado e expedido na observância das seguintes condições:

i) Provier de um país em que são de declaração obrigatória as seguintes doenças:
peste equina, tripanossomíase dos equídeos, mormo, encefalomielite (todas as
formas, incluindo a venezuelana), anemia infecciosa dos equídeos, estomatite
vesiculosa, raiva, carbúnculo hemático;

ii) Tiver sido obtido, sob a supervisão de um veterinário, de equídeos que, aquando
da colheita, estavam isentos de sinais clínicos de doenças infecciosas;

iii) Tiver sido obtido de equídeos que permaneceram desde o nascimento no território
de um país terceiro ou, nos casos de regionalização oficial em conformidade com
a legislação comunitária, em partes do território de um país terceiro em que:

– não tenha ocorrido encefalomielite equina venezuelana nos dois anos
precedentes,

– não tenha ocorrido tripanossomíase nos seis meses precedentes, e

– não tenha ocorrido mormo nos seis meses precedentes,

iv) Tiver sido obtido de equídeos que nunca tenham estado presentes numa
exploração que tivesse estado sujeita a medidas de proibição por motivos de
polícia sanitária, ou se

– no caso da encefalomielite dos equídeos, o abate dos equídeos atingidos
pela doença tiver ocorrido pelo menos seis meses antes da data da colheita,

– no caso da anemia infecciosa, todos os animais infectados tiverem sido
abatidos e os restantes animais tiverem reagido negativamente a dois testes
de Coggins efectuados com um intervalo de três meses,

– no caso da estomatite vesiculosa, a proibição tiver sido levantada pelo
menos seis meses antes da data da colheita,



10408/1/01 REV 1 MAR/jcc 12
ANEXO VIII DG B I   PT

– no caso da raiva, o último caso registado tiver ocorrido pelo menos um mês
antes da data da colheita,

– no caso do carbúnculo hemático, o último caso registado tiver ocorrido pelo
menos quinze dias antes da data da colheita, ou

– todos os animais das espécies sensíveis presentes na exploração tiverem
sido abatidos e as instalações desinfectadas, pelo menos trinta dias antes da
data da colheita, (ou, no caso do carbúnculo hemático, pelo menos quinze
dias antes);

v) Tiver sido objecto de todas as precauções para evitar a contaminação por agentes
patogénicos durante a produção, manuseamento e embalagem;

vi) Tiver sido embalado em recipientes hermeticamente fechados, claramente
rotulados com a menção "soro de equídeos" e com o número de registo do
estabelecimento de colheita;

c) For proveniente de uma unidade aprovada pela autoridade competente do país terceiro
que satisfaça as condições específicas estabelecidas no presente regulamento; e

d) Vier acompanhado por um certificado em conformidade com o modelo estabelecido no
Capítulo 4 do Anexo X.

CAPÍTULO VI

REQUISITOS APLICÁVEIS AOS COUROS E PELES DE UNGULADOS

A. Âmbito

1. As disposições do presente capítulo não são aplicáveis:

a) Aos couros e peles de ungulados que satisfazem os requisitos da Directiva 64/433/CEE,
de 26 de Junho de 1964, relativa a problemas sanitários em matéria de comércio
intracomunitário de carne fresca 1;

                                                
1 JO B 121 de 29.7.1964, p. 2012. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 95/23/CE (JO L 243 de 11.10.1995, p. 7).
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b) Aos couros e peles sujeitos ao processo completo de curtume;

c) Às peles no estado "wet blue";

d) Às peles no estado "pickled pelts"; e

e) Às peles tratadas pela cal (tratadas pela cal e em salmoura a um pH de 12 a 13 durante,
pelo menos, 8 horas).

2. No âmbito do ponto 1, as disposições do presente capítulo são aplicáveis aos couros e peles
frescos, refrigerados e tratados. Para efeitos do presente capítulo, entendem-se por "couros e
peles tratados" os couros e peles que tenham sido:

a) Submetidos a secagem;

b) Salgados a seco ou em salmoura durante, pelo menos, 14 dias antes da expedição;

c) Salgados durante sete dias com sal marinho, adicionado de 2 % de carbonato de sódio;

d) Submetidos a secagem durante 42 dias a uma temperatura de, pelo menos, 20 ºC; ou

e) Preservados por um processo diferente do curtume, especificado de acordo com o
procedimento referido no n.º 2 do artigo 33.º.

B. Comércio

3. O comércio de couros e peles frescos ou refrigerados está sujeito às condições de polícia
sanitária aplicáveis à carne fresca em conformidade com a Directiva 72/461/CEE do
Conselho, de 12 de Dezembro de 1992, relativa aos problemas de polícia sanitária respeitantes
a trocas intracomunitárias de carnes frescas 1.

4. O comércio de couros e peles tratados é autorizado desde que cada remessa venha
acompanhada pelo documento comercial previsto no Anexo II, certificando que:

a) Os couros e peles foram tratados em conformidade com o ponto 2 e que

                                                
1 JO L 302 de 31.12.1972, p. 24. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de

Adesão de 1994.
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b) As remessas não estiveram em contacto com qualquer outro produto de origem animal
ou com animais vivos que apresentem um risco de propagação de uma doença
transmissível grave.

C. Importação

5. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de couros e peles refrigerados se estes:

a) Tiverem sido obtidos de animais referidos no n.º 1, alínea b) ou c), do artigo 6.º;

b) Forem originários de um país terceiro ou, nos casos de regionalização em conformidade
com a legislação comunitária, de partes de países terceiros dos quais estejam
autorizadas as importações de todas as categorias de carne fresca da espécie
correspondente e que:

i) Pelo menos, nos 12 meses anteriores à expedição tenham estado indemnes das
seguintes doenças:

– peste suína clássica,

– peste suína africana e

– peste bovina, e

ii) Pelo menos durante um período de 24 meses anterior à expedição, tenham estado
indemnes de febre aftosa, não tendo sido aí praticada, nos 12 meses anteriores à
expedição, a vacinação contra a febre aftosa;

c) Tiverem sido obtidos de:

i) Animais que tenham permanecido no território do país de origem durante, pelo
menos, três meses antes de serem abatidos ou desde o nascimento, no caso de
animais com menos de três meses de idade;
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ii) No caso de couros e peles de biungulados, animais provenientes de explorações
nas quais não se tenha verificado qualquer foco de febre aftosa nos 30 dias
anteriores e em redor das quais, num raio de 10 quilómetros, não tenha ocorrido,
nos últimos 30 dias, qualquer caso de febre aftosa;

iii) No caso de couros e peles de suínos, animais provenientes de explorações nas
quais não se tenha verificado qualquer foco de doença vesiculosa dos suínos
nos 30 dias anteriores nem de peste suína clássica ou de peste suína africana
nos 40 dias anteriores e em redor das quais, num raio de 10 quilómetros, não tenha
ocorrido, nos últimos 30 dias, qualquer caso dessas doenças, ou

iv) Animais aprovados em inspecção sanitária ante mortem no matadouro realizada
nas 24 horas anteriores ao abate e que não apresentassem indícios de febre aftosa,
peste bovina, peste suína clássica, peste suína africana ou doença vesiculosa dos
suínos;

d) Tiverem sido objecto de todas as precauções necessárias para evitar a recontaminação
por agentes patogénicos; e

e) Vierem acompanhados por um certificado em conformidade com o modelo estabelecido
no Capítulo 5, Parte A, do Anexo X;

6. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de couros e peles tratados se estes:

a) Tiverem sido obtidos de animais referidos no n.º 1, alíneas b), c) ou k), do artigo 6.º,

b) Vierem acompanhados por um certificado em conformidade com o modelo estabelecido
no Capítulo 5, Parte B, do Anexo X;

c) Provierem:

i) Quer de animais originários de uma região de um país terceiro ou de um país
terceiro não sujeitos, em conformidade com a legislação comunitária, a restrições
na sequência do surgimento de um foco de uma doença transmissível grave a que
os animais da espécie em causa sejam sensíveis e tiverem sido tratados em
conformidade com o ponto 2;
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ii) Quer de animais originários de outras regiões de um país terceiro ou países
terceiros e tiverem sido tratados em conformidade com as alíneas c) ou d) do
ponto 2;

iii) Quer provierem de ruminantes, tiverem sido tratados em conformidade com o
n.º 2 e tiverem sido mantidos em separado durante 21 dias ou sido transportados
durante 21 dias consecutivos. Neste caso, o certificado referido na alínea a) é
substituído pela declaração em conformidade com o modelo estabelecido no
Capítulo 5, Parte C, do Anexo X, na qual se declara ou comprova a observância
desses requisitos;

d) No caso de couros e peles salgados transportados em navios, tiverem sido salgados
antes da importação durante o período indicado no certificado que acompanha a
remessa; e

e) As remessas não tiverem estado em contacto com quaisquer outros produtos de origem
animal ou com animais vivos que apresentem um risco de propagação de uma doença
transmissível grave.

7. Os couros e peles de ungulados, frescos, refrigerados ou tratados, devem ser importados em
contentores, veículos rodoviários, vagões ferroviários ou fardos selados pela autoridade
competente do país terceiro de expedição.

CAPÍTULO VII

REQUISITOS RELATIVOS AOS TROFÉUS DE CAÇA

A. Matérias-primas

1. Sem prejuízo das disposições adoptadas nos termos do Regulamento (CE) n.º 338/97 do
Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativo à protecção de espécies da fauna e da flora
selvagens através do controlo do seu comércio 1, os troféus de caça:

a) De ungulados e aves submetidos a um tratamento taxidérmico completo que garanta a
sua conservação à temperatura ambiente, e

                                                
1 JO L 61 de 3.3.1997, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento da Comissão n.º 1579/2001 (JO L 209 de 2.8.2001, p. 1).
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b) De animais que não sejam ungulados nem aves,

não estão sujeitos a qualquer proibição ou restrição de polícia sanitária.

2. Sem prejuízo das medidas adoptadas nos termos do Regulamento (CEE) n.º 338/97, os troféus
de caça de ungulados e aves não submetidos ao tratamento referido na alínea a) do n.º 1 ficam
sujeitos às seguintes condições. Devem:

a) Ser provenientes de animais originários de uma zona não sujeita a restrições devidas à
presença de doenças transmissíveis graves a que os animais da espécie em questão
sejam sensíveis; ou

b) Satisfazer as condições previstas nos n.ºs 3 ou 4, caso sejam provenientes de animais
originários de uma zona sujeita a restrições devidas à presença de doenças
transmissíveis graves a que os animais da espécie em questão sejam sensíveis.

3. Os troféus de caça constituídos apenas por ossos, cornos, cascos, garras, galhadas ou dentes
devem:

a) Ter sido imersos em água a ferver durante tempo suficiente para garantir a remoção de
todas as matérias excepto ossos, cornos, cascos, garras, galhadas ou dentes;

b) Ter sido desinfectados com um produto autorizado pela autoridade competente,
nomeadamente água oxigenada no caso das partes constituídas por ossos;

c) Ter sido embalados, imediatamente após o tratamento, sem que tenham estado em
contacto com outros produtos de origem animal susceptíveis de os contaminar, em
embalagens individuais, transparentes e fechadas, a fim de evitar qualquer
contaminação posterior; e

d) Vir acompanhados por um documento ou certificado que ateste que foram respeitadas as
condições acima indicadas.
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4. Os troféus de caça constituídos apenas por couros ou peles devem:

a) Ter sido:

i) Quer secos,

ii) Quer salgados, a seco ou em salmoura, durante pelo menos 14 dias antes da
expedição,

iii) Quer conservados por um tratamento diferente do curtimento aprovado de acordo
com o procedimento referido no n.º 2 do artigo 33.º,

b) Ter sido embalados, imediatamente após o tratamento, sem que tenham estado em
contacto com outros produtos de origem animal susceptíveis de os contaminar, em
embalagens individuais, transparentes e fechadas, a fim de evitar qualquer
contaminação posterior; e

c) Vir acompanhados por um documento ou certificado que ateste que foram respeitadas as
condições acima indicadas.

B. Importação

5. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de troféus de caça tratados de aves e
ungulados, constituídos apenas por ossos, cornos, cascos, garras, galhadas, dentes, couros ou
peles, em proveniência de países terceiros se estes:

a) Vierem acompanhados por um certificado em conformidade com o modelo estabelecido
no Capítulo 6, Parte A, do Anexo X; e

b) Cumprirem os requisitos dos pontos 3 e 4. Todavia, no caso de peles salgadas, a seco ou
em salmoura, transportadas por navio, estas não têm de ser salgadas durante 14 dias
antes da expedição, desde que tenham sido salgadas durante um período de 14 dias
antes da importação.

6. Os Estados-Membros devem autorizar em conformidade com os requisitos do n.º 7 a
importação de troféus de caça de aves e ungulados, constituídos por partes anatómicas inteiras
não submetidas a qualquer tipo de tratamento, e provenientes de países terceiros:
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a) Que figurem numa das listas do Anexo à Decisão 94/86/CE da Comissão,
de 16 de Fevereiro de 1994, que estabelece a lista provisória de países terceiros a partir
dos quais os Estados-Membros autorizam as importações de carne de caça selvagem 1; e

b) Para os quais é autorizada a importação de todas as categorias de carne fresca da espécie
correspondente.

7. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de troféus de caça referidos no n.º 6 se
estes:

a) Forem provenientes de animais originários de uma zona não sujeita a restrições devidas
à presença de doenças transmissíveis graves a que os animais da espécie em questão
sejam sensíveis;

b) Tiverem sido embalados, imediatamente após o tratamento, sem que tenham estado em
contacto com outros produtos de origem animal susceptíveis de os contaminar, em
embalagens individuais, transparentes e fechadas, a fim de evitar qualquer
contaminação posterior; e

c) Vierem acompanhados por um certificado em conformidade com o modelo estabelecido
no Capítulo 6, Parte B, do Anexo X.

CAPÍTULO VIII

REQUISITOS APLICÁVEIS À LÃ, AOS PÊLOS, ÀS CERDAS DE SUÍNOS,
PENAS E ÀS PARTES DE PENAS

A. Matérias-primas

1. A lã, os pêlos, as cerdas de suínos, as penas e as partes de penas não transformados devem ser
obtidos a partir dos animais referidos no n.º 1, alínea c) ou alínea k), do artigo 6.º. Estas
matérias devem ser devidamente embaladas por forma a manterem-se secas. No entanto, é
proibido o transporte de cerdas de suínos de regiões em que a peste suína africana é endémica,
excepto se as cerdas:

                                                
1 JO L 44 de 17.2.1994, p. 33.
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a) Tiverem sido escaldadas, tingidas ou branqueadas; ou

b) Tiverem sido submetidas a qualquer outra forma de tratamento que garanta a destruição
dos agentes patogénicos, desde que esse tratamento seja comprovado por um certificado
do veterinário responsável pela zona de origem. Para efeitos da presente disposição, a
lavagem em fábrica não pode ser aceite como forma de tratamento.

2. As disposições do n.º 1 não são aplicáveis às penas decorativas nem às penas:

a) Transportadas pelos viajantes para seu uso privado, ou

b) Sob a forma de remessas expedidas para entidades privadas e destinadas a fins não
industriais.

B. Importação

3. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de cerdas de suínos de países terceiros
ou, nos casos de regionalização de acordo com a legislação comunitária, de regiões de países
terceiros, se:

a) As cerdas de suíno tiverem sido obtidas a partir de animais provenientes do país de
origem e abatidos num matadouro desse país; e

b) Se se verificar uma das condições:

i) Não tendo ocorrido qualquer caso de peste suína africana nos 12 meses anteriores,
a remessa venha acompanhada por um certificado conforme com o modelo
estabelecido no Capítulo 7, Parte A, do Anexo X; ou

ii) Tendo ocorrido um ou mais casos de peste suína africana nos 12 meses anteriores,
a remessa venha acompanhada por um certificado conforme com o modelo
estabelecido no Capítulo 7, Parte B, do Anexo X.
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4. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de lã, pêlos, penas e partes de penas não
transformados se estes:

a) Estiverem devidamente embalados por forma a manterem-se secos; e

b) Forem imediatamente enviados para a unidade técnica ou para uma unidade intermédia
em condições que evitem qualquer propagação de agentes patogénicos.

CAPÍTULO IX

REQUISITOS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS APÍCOLAS

A. Matérias-primas

1. Os produtos apícolas destinados a serem utilizados exclusivamente na apicultura:

a) Não podem ser provenientes de uma zona submetida a uma proibição relacionada com a
ocorrência de loque americana ou de acariose, salvo se, no caso desta última doença, a
zona de destino tiver obtido garantias complementares nos termos do n.º 2 do artigo 14.º
da Directiva 92/65/CEE 1, e

b) Devem satisfazer os requisitos impostos pela alínea a) do artigo 8.º da
Directiva 92/65/CEE.

Quaisquer derrogações eventualmente necessárias devem ser estabelecidas de acordo com o
procedimento referido no n.º 2 do artigo 33.º.

B. Importação

2. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de produtos apícolas que se destinem a
ser utilizados na apicultura se:

                                                
1 Directiva 92/65/CEE do Conselho, de 13 de Julho de 1992 , que define as condições de

polícia sanitária que regem o comércio e as importações na Comunidade de animais, sémens,
óvulos e embriões não sujeitos, no que se refere às condições de polícia sanitária às
regulamentações comunitárias específicas referidas na secção I do Anexo A da Directiva
90/425/CEE (JO L 268 de 14.9.1992, p. 54). Directiva com a última redacção que lhe foi dada
pela Decisão da Comissão 2001/298/CE (JO L 102 de 12.4.2001, p. 63).
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a) O documento comercial que acompanha a remessa incluir as informações a seguir
indicadas:

i) O país de origem,

ii) O nome do estabelecimento de produção,

iii) O número de registo do estabelecimento de produção,

iv) A natureza dos produtos, e

v) A indicação: "Produtos apícolas destinados a serem utilizados exclusivamente na
apicultura, originários de uma exploração não sujeita a restrições devido à
ocorrência de doenças das abelhas e recolhidos no centro de uma região que, num
raio de três quilómetros, não está sujeita a restrições devidas à loque americana,
que é uma doença de notificação obrigatória, há pelo menos trinta dias"; e

b) A autoridade competente que supervisiona o estabelecimento de produção registado
tiver carimbado o documento.

CAPÍTULO X

REQUISITOS APLICÁVEIS A OSSOS E PRODUTOS À BASE DE OSSOS (COM EXCLUSÃO
DA FARINHA DE OSSOS), CORNOS E PRODUTOS À BASE DE CORNOS (COM

EXCLUSÃO DA FARINHA DE CORNO) E CASCOS E PRODUTOS À BASE DE CASCOS
(COM EXCLUSÃO DA FARINHA DE CASCOS) NÃO DESTINADOS À UTILIZAÇÃO COMO

MATÉRIAS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, FERTILIZANTES ORGÂNICOS OU
CORRECTIVOS ORGÂNICOS DO SOLO

1. Os Estados-Membros devem autorizar a importação de ossos e produtos à base de ossos (com
exclusão da farinha de ossos), cornos e produtos à base de cornos (com exclusão da farinha de
corno) e cascos e produtos à base de cascos (com exclusão da farinha de cascos) para a
produção de produtos técnicos se:

a) Os produtos tiverem sido secos antes da exportação e não tiverem sido refrigerados ou
congelados;
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b) Os produtos forem enviados exclusivamente por via terrestre ou marítima directamente
do país de origem para um posto de inspecção fronteiriço da Comunidade sem
transbordo em qualquer porto ou local situado fora da Comunidade;

c) Após os controlos documentais previstos na Directiva 97/78/CEE, os produtos forem
encaminhados directamente para a unidade técnica.

2. Cada remessa deve vir acompanhada:

a) Por um documento comercial carimbado pela autoridade competente que supervisa o
estabelecimento de origem, com as seguintes informações:

i) O país de origem,

ii) O nome do estabelecimento de produção,

iii) A natureza do produto (ossos secos/produtos à base de ossos secos/cornos
secos/produtos à base de cornos secos/cascos secos/produtos à base de cascos
secos), e

iv) O facto de o produto:

– ser proveniente de animais saudáveis abatidos num matadouro, ou

– ter sido submetido a secagem durante 42 dias a uma temperatura média de,
pelo menos, 20 ºC, ou

– ter sido aquecido durante uma hora a uma temperatura no centro do produto
de, pelo menos, 80 ºC antes da secagem, ou

– ter sido reduzido a cinzas durante uma hora a uma temperatura no centro do
produto de, pelo menos, 80 ºC antes da secagem, ou

– ter sido submetido a um processo de acidificação através do qual o pH seja
reduzido para um valor inferior a 6 no centro do produto e mantido a esse
nível durante pelo menos uma hora antes da secagem, e

não se destinar a ser desviado, em fase alguma, para utilização como alimentação
humana e animal, fertilizantes orgânicos ou correctivos orgânicos do solo; e

b) Da seguinte declaração do importador, pelo menos numa língua oficial do Estado-
-Membro através do qual a remessa entra pela primeira vez na Comunidade e, pelo
menos, numa língua oficial do Estado-Membro de destino:
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"MODELO DE DECLARAÇÃO

O abaixo assinado declara que os seguintes produtos: ossos e produtos à base de ossos (com
exclusão da farinha de ossos), cornos e produtos à base de cornos (com exclusão da farinha de
corno) e cascos e produtos à base de cascos (com exclusão da farinha de cascos) se destinam a ser
por ele importados para a Comunidade e declara que os produtos não serão desviados, em fase
alguma, para qualquer utilização como alimentação humana e animal, fertilizantes orgânicos ou
correctivos orgânicos do solo e que serão encaminhados directamente para o seguinte
estabelecimento de transformação:

Nome .......................................................................... Endereço..............................................

Importador

Nome .......................................................................... Endereço..............................................

Feito em...................................................................... .............................................................
(local) (data)

Assinatura...............................................................................................................................................

Número de ordem indicado no certificado previsto no anexo B
da Decisão 93/13/CEE da Comissão:.....................................................................................................

Carimbo oficial do posto de inspecção fronteiriço de entrada na CE

Assinatura...............................................................................................................................................
(Assinatura do veterinário oficial do posto de inspecção fronteiriço)

............................................................................................................................................................. ".
(Nome em maiúsculas)
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3. Aquando da expedição para o território comunitário, as matérias devem ser acondicionadas
em contentores ou veículos selados ou transportados a granel num navio. O nome e o
endereço das unidades técnicas devem vir indicados, em todos os casos, nos documentos de
acompanhamento e, no caso de transporte em contentores, nos contentores.

4. Na sequência da inspecção fronteiriça prevista na Directiva 97/78/CE e na observância das
condições estabelecidas no n.º 4 do artigo 9.º dessa directiva, as matérias devem ser
directamente transportadas para a unidade técnica.

5. Durante a transformação, devem ser mantidos registos da quantidade e natureza das matérias,
de modo a garantir que as mesmas foram realmente utilizadas para os fins a que se
destinavam.

CAPÍTULO XI

SUBPRODUTOS ANIMAIS DESTINADOS AO FABRICO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
DE COMPANHIA E DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E OUTROS PRODUTOS TÉCNICOS

Os Estados-Membros devem autorizar a importação de subprodutos animais destinados ao fabrico
de alimentos para animais de companhia e de produtos farmacêuticos ou outros produtos técnicos se
estes:

1. Forem provenientes de países terceiros constantes da lista da Parte VII do Anexo XI;

2. Forem exclusivamente constituídos por subprodutos animais referidos no n.º 1, alínea a), do
artigo 6.º;

3. Tiverem sido ultracongelados na unidade de origem;

4. Tiverem sido objecto de todas as precauções necessárias para evitar a recontaminação por
agentes patogénicos;

5. Estiverem embalados em embalagens novas que impeçam quaisquer fugas;

6. Vierem acompanhados por um certificado conforme com o modelo estabelecido no
Capítulo 8, do Anexo X; e
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7. Na sequência da inspecção fronteiriça prevista na Directiva 97/78/CE e na observância das
condições estabelecidas no n.º 4 do artigo 9.º dessa directiva, forem transportados:

a) Quer directamente para uma unidade de alimentos para animais de companhia ou para
uma unidade técnica que tenha dado garantias de que os subprodutos animais serão
apenas utilizados para o fim permitido e não deixarão a unidade sem serem tratados,

b) Quer para uma unidade intermédia.

CAPÍTULO XII

GORDURAS ANIMAIS FUNDIDAS DESTINADAS A FINS OLEOQUÍMICOS

Os Estados-Membros devem autorizar a importação de gorduras animais fundidas destinadas a
serem transformadas por um método que respeite, pelo menos, as normas de um dos processos
descritos no Capítulo III do Anexo VI se:

1. O produto for transportado apenas por terra e mar do seu país de origem directamente para um
posto de inspecção fronteiriço na Comunidade;

2. Na sequência dos controlos documentais previstos na Directiva 97/78/CE e na observância
das condições estabelecidas no n.º 4 do artigo 9.º dessa directiva, o produto for transportado
para a unidade oleoquímica em que será transformado;

3. Cada expedição for acompanhada por uma declaração do importador, em que se garanta que
os produtos importados nos termos fixados no presente Capítulo não serão desviados para
utilizações que não o tratamento por um método que satisfaça pelo menos os requisitos de um
dos processos descritos no Capítulo III do Anexo VI. Essa declaração deve ser apresentada ao
veterinário oficial do posto de inspecção fronteiriço do primeiro ponto de entrada da
mercadoria no território da Comunidade e por ele visada, devendo acompanhar a remessa até
à unidade de fabrico.
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ANEXO IX

REGRAS APLICÁVEIS À UTILIZAÇÃO DE CERTAS MATÉRIAS DA CATEGORIA 2 E DA
CATEGORIA 3 NA ALIMENTAÇÃO DE DETERMINADOS ANIMAIS DE ACORDO COM O

N.º 2 DO ARTIGO 23.º

1. O presente Anexo é aplicável exclusivamente aos utilizadores e centros de recolha
autorizados e registados nos termos do n.º 2, alínea c), subalíneas iv), vi) e vii), do artigo 23.º.
Para efeitos do presente Anexo, entendem-se por "matérias pertinentes" os subprodutos
animais especificados no n.º 2, alínea b), do artigo 23.º e os produtos deles derivados.

2. As matérias pertinentes devem ser transportadas até aos utilizadores ou até aos centros de
recolha em conformidade com o Anexo II.

3. Os centros de recolha devem:

a) Cumprir, pelo menos, os seguintes requisitos do Anexo V:

i) Alíneas a), b), c), d) e f) do ponto 1 e pontos 2, 3 e 4 do Capítulo I; e

ii) Pontos 1, 2, 4, 5 e 9 do Capítulo II; e

b) Dispor de estruturas adequadas para destruir matérias pertinentes não transformadas e
não utilizadas, ou enviar essas matérias para uma unidade de transformação ou de
incineração ou co-incineração em conformidade com o presente regulamento.

Os Estados-Membros podem autorizar a utilização de uma unidade de transformação da
Categoria 2 como centro de recolha.

4. Além dos registos exigidos de acordo com o Anexo II, devem ser conservadas as seguintes
informações sobre as matérias pertinentes:

a) No caso dos utilizadores finais, as quantidades utilizadas e a data de utilização; e
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b) No caso dos centros de recolha:

i) A quantidade tratada em conformidade com o ponto 5;

ii) O nome e o endereço de cada utilizador final que compre as matérias;

iii) As unidades para as quais serão encaminhadas as matérias para utilização;

iv) A quantidade expedida; e

v) A data em que as matérias foram expedidas.

5. Os operadores dos centros de recolha que forneçam as matérias pertinentes, com excepção das
vísceras de peixe, aos utilizadores finais assegurarão que essas matérias:

a) Sejam submetidas a um dos seguintes tratamentos (quer no centro de recolha quer no
matadouro aprovado pela autoridade competente em conformidade com a legislação
comunitária):

i) Desnaturação com uma solução de um agente corante aprovado pela autoridade
competente; a solução deve ser suficientemente concentrada para que a coloração,
nas matérias marcadas, seja claramente visível, devendo a totalidade da superfície
de todos os seus pedaços ter sido coberta com a solução referida, quer por imersão
das matérias na solução, quer por pulverização ou qualquer outra forma de
aplicação da solução;

ii) Esterilização, ou seja, fervura ou tratamento por vapor, sob pressão, até que todos
os pedaços estejam completamente cozidos; ou

iii) Qualquer outro tratamento aprovado pela autoridade competente; e

b) Sejam embaladas após o tratamento e antes da distribuição numa embalagem, da qual
deve constar, clara e legivelmente, o nome e o endereço do centro de recolha e a
menção "Não destinado ao consumo humano".
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ANEXO X

CERTIFICADOS SANITÁRIOS-MODELO PARA A IMPORTAÇÃO DE CERTOS
SUBPRODUTOS ANIMAIS E PRODUTOS DELES DERIVADOS PROVENIENTES DE

PAÍSES TERCEIROS

CAPÍTULO 1

CERTIFICADO SANITÁRIO

para proteínas animais transformadas não destinadas ao consumo humano, incluindo misturas e
produtos, com excepção dos alimentos para animais de companhia, que contenham essas proteínas,

para expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário: .......................................................................

País de destino: ......................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador: .....................................................................................................................................

Ministério responsável: .........................................................................................................................

Serviço de certificação: .........................................................................................................................

I. Identificação das proteínas animais transformadas ou do produto

Natureza das proteínas animais transformadas ou do produto: .............................................................

Proteínas animais transformadas de: .....................................................................................................
(espécie)
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Tipo de embalagem: ...............................................................................................................................

Número de embalagens: .........................................................................................................................

Peso líquido: ...........................................................................................................................................

Número de referência de produção do lote: ..........................................................................................

II. Origem das proteínas animais transformadas ou do produto

Endereço e número de aprovação do estabelecimento aprovado: .........................................................
................................................................................................................................................................

III. Destino das proteínas animais transformadas ou do produto

As proteínas animais transformadas ou o produto são expedidos

de: ..........................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: .......................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte:

Número do selo (se for caso disso): ......................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ............................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: .........................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado declara que leu e compreendeu o Regulamento (CE) .../... e
certifica que:

1. As proteínas animais transformadas descritas ou o produto descrito contêm exclusiva ou
parcialmente proteínas animais transformadas não destinadas ao consumo humano que:

a) Foram preparadas e armazenadas numa unidade de transformação aprovada, validada e
supervisada pela autoridade competente em conformidade com o artigo 17.º do
Regulamento (CE) .../...;
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b) Foram preparadas exclusivamente a partir dos seguintes subprodutos animais:

i) Partes de animais abatidos, próprias para consumo humano de acordo com a
legislação comunitária, mas que não se destinem ao consumo humano por razões
comerciais;

ii) Partes de animais abatidos, rejeitadas como impróprias para consumo humano,
mas não afectadas por quaisquer sinais de doenças transmissíveis aos seres
humanos ou aos animais e derivadas de carcaças próprias para consumo humano
de acordo com a legislação comunitária;

iii) Couros e peles, cascos e cornos, cerdas de suíno e penas originários de animais
abatidos num matadouro e submetidos a uma inspecção ante mortem em resultado
da qual sejam considerados próprios para abate de acordo com a legislação
comunitária;

iv) Sangue obtido de animais, com excepção dos ruminantes, abatidos num
matadouro e submetidos a uma inspecção ante mortem em resultado da qual sejam
considerados próprios para abate de acordo com a legislação comunitária;

v) Subprodutos animais derivados do fabrico de produtos destinados ao consumo
humano, tais como ossos desengordurados e torresmos;

vi) Desperdícios de géneros alimentícios de origem animal ou desperdícios de
géneros alimentícios que contenham produtos de origem animal, para além dos
restos de cozinha e de mesa, que já não se destinem ao consumo humano, por
razões comerciais ou devido a problemas de fabrico ou embalagem ou a outros
defeitos que não apresentem qualquer risco para os seres humanos ou os animais;

vii) Peixes ou outros animais marinhos, excepto os mamíferos marinhos, capturados
no mar alto para a produção de farinha de peixe;
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viii) Subprodutos frescos de peixe provenientes de fábricas de produtos à base de peixe
destinados ao consumo humano;

ix) Conchas, subprodutos de incubadoras e subprodutos de ovos rachados originários
de animais que não apresentem sinais clínicos de qualquer doença transmissível
aos seres humanos ou aos animais através desses produtos; e

c) Foram submetidas à seguinte norma de transformação:

– Aquecimento até atingirem uma temperatura central superior a 133 ºC durante,
pelo menos, 20 minutos sem interrupção a uma pressão (absoluta) não inferior
a 3 bar produzida por vapor saturado, com uma dimensão das partículas, antes da
transformação, não superior a 50 milímetros, 1

– No caso das proteínas não provenientes de mamíferos, com excepção da farinha
de peixe, método de transformação ....... indicado no capítulo III do Anexo V do
Regulamento (CE) .../..., 1 ou

– No caso da farinha de peixe, método de transformação ........ indicado no
capítulo III do Anexo V do Regulamento (CE) .../..., 1 ou aquecimento até
atingirem, pelo menos, 80 ºC em toda a massa. 1

2. A autoridade competente examinou uma amostra aleatória imediatamente antes da expedição,
tendo verificado que a mesma respeita as seguintes normas:

Salmonella: ausência em 25 gramas: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 em 1 g.

3. O produto final:

– foi embalado em sacos novos ou esterilizados 1, ou
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– transportado a granel em contentores ou quaisquer outros meios de transporte
cuidadosamente limpos e desinfectados, antes da utilização, com um desinfectante
aprovado pela autoridade competente. 1

4. O produto final foi armazenado em armazéns fechados.

5. O produto foi objecto de todas as precauções necessárias para evitar a recontaminação por
agentes patogénicos após o tratamento.

Feito em: .................................................................................     em: ..................................................
(local) (data)

Carimbo 3
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 3

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Riscar o que não interessa.
2 Em que:

n = número de amostras a ensaiar;
m = valor limite para o número de bactérias; o resultado é considerado satisfatório se o número de

bactérias em todas as amostras não exceder m;
M = valor máximo para o número de bactérias; o resultado é considerado insatisfatório se o número

de bactérias numa ou mais amostras for igual ou superior a M; e
c = número de amostras cuja contagem de bactérias se pode situar entre m e M, sendo a amostra

ainda considerada aceitável se a contagem de bactérias das outras amostras for igual ou inferior
a m.

3 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 2 (A)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para leite e produtos à base de leite submetidos a um único tratamento térmico, não destinados ao
consumo humano, para expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário: .......................................................................

País de destino: ......................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador: .....................................................................................................................................

Ministério responsável: .........................................................................................................................

Serviço de certificação: .........................................................................................................................

I. Identificação do leite/produto à base de leite

Leite de: .................................................................................................................................................
(espécie)

Descrição do leite/produto à base de leite: ............................................................................................

Tipo de embalagem: ..............................................................................................................................

Número de embalagens: ........................................................................................................................

Peso líquido: ..........................................................................................................................................

Número de referência de produção do lote: ..........................................................................................

II. Origem

Endereço e número de registo do estabelecimento de tratamento ou transformação 1: ........................
................................................................................................................................................................
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III. Destino do leite/produto à base de leite

O leite/produto à base de leite é expedido
de: ..........................................................................................................................................................

(local de carregamento)

para: .......................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte 2: ........................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): ......................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ............................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: .........................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que:

1. ...........(país de exportação), .........(região) 3, esteve indemne de febre aftosa e de peste bovina
nos 12 meses imediatamente anteriores à exportação e não praticou a vacinação contra a febre
aftosa e a peste bovina nos 12 meses imediatamente anteriores à exportação.

2. O leite/produto à base de leite a que o presente certificado diz respeito:

a) Foi preparado com leite cru de animais:

i) Que não apresentavam sinais clínicos de doenças transmissíveis através do leite
aos seres humanos ou aos animais, e



10408/1/01 REV 1 MAR/jcc 8
ANEXO X DG B I   PT

ii) Pertencentes a explorações não submetidas a restrições oficiais devidas a febre
aftosa ou peste bovina, e

b) Foi submetido a um processo de aquecimento a ...(temperatura) durante ...(tempo) que
assegurou uma reacção negativa ao teste da fosfatase, seguido, no caso do leite em pó
ou de produtos à base de leite em pó, de um processo de secagem.

3. Foram tomadas todas as precauções para evitar a contaminação do leite/produto à base de
leite após a transformação.

4. O leite/produto à base de leite foi embalado:

– em contentores novos 1; ou

– em veículos ou contentores para transporte a granel desinfectados antes do enchimento
por meio de um produto aprovado pela autoridade competente 1;

e os contentores foram marcados por forma a indicar a natureza do leite/produto à base de
leite.

Feito em: ......................................................................................em: ..................................................
(local) (data)

Carimbo 4
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 4

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Riscar o que não interessa.
2 Para os veículos de transporte das mercadorias, indicar o número de registo. Para os

contentores destinados ao transporte a granel, indicar o número do contentor e do selo (se for
caso disso).

3 A preencher se a autorização de importação para a Comunidade estiver restringida a certas
regiões do país terceiro em questão.

4 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 2 (B)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para produtos à base de leite tratados termicamente com pH reduzido para menos de 6, não
destinados ao consumo humano, para expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário: .......................................................................

País de destino: ......................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador: .....................................................................................................................................

Ministério responsável: .........................................................................................................................

Serviço de certificação: .........................................................................................................................

I. Identificação do produto à base de leite

Leite de: .................................................................................................................................................
(espécie)

Descrição do produto à base de leite: ....................................................................................................

Tipo de embalagem: ..............................................................................................................................

Número de embalagens: ........................................................................................................................

Peso líquido: ..........................................................................................................................................

Número de referência de produção do lote: ..........................................................................................



10408/1/01 REV 1 MAR/jcc 10
ANEXO X DG B I   PT

II. Origem

Endereço e número de registo do estabelecimento de tratamento ou transformação 1: ........................
................................................................................................................................................................

III. Destino do produto à base de leite

O produto à base de leite é expedido

de: ..........................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: .......................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte 2: ........................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): ......................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ............................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: .........................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que:

1. O produto à base de leite a que o presente certificado diz respeito:

a) Foi preparado com leite cru de animais:

i) Que não apresentavam sinais clínicos de doenças transmissíveis através do leite
aos seres humanos ou aos animais, e

ii) Pertencentes a explorações não submetidas a restrições oficiais devidas a febre
aftosa ou peste bovina, e

b) Foi submetido a um processo de aquecimento a ...(temperatura) durante ...(tempo) que
assegurou uma reacção negativa ao teste da fosfatase, seguido, no caso do leite em pó
ou de produtos à base de leite em pó, de um processo de secagem; e

c)  Foi submetido a um processo de acidificação através do qual o pH foi mantido a um
valor inferior a 6 durante, pelo menos, uma hora.
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2. Foram tomadas todas as precauções para evitar a contaminação do produto à base de leite
após a transformação.

3. O produto à base de leite foi embalado:

– em contentores novos 1; ou

– em veículos ou contentores para transporte a granel desinfectados antes do enchimento
por meio de um produto aprovado pela autoridade competente 1;

e os contentores foram marcados por forma a indicar a natureza do leite/produto à base de
leite.

Feito em: ......................................................................................em: ..................................................
(local) (data)

Carimbo 3
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 3
…………………………………………………

(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Riscar o que não interessa.
2 Para os veículos de transporte das mercadorias, indicar o número de registo. Para os

contentores destinados ao transporte a granel, indicar o número do contentor e do selo (se for
caso disso).

3 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 2 (C)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para leite e produtos à base de leite submetidos a esterilização ou a um duplo tratamento térmico,
não destinados ao consumo humano, para expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário:...................................................................

País de destino:..................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador:.................................................................................................................................

Ministério responsável: .....................................................................................................................

Serviço de certificação: .....................................................................................................................

I. Identificação do leite/produto à base de leite

Leite de: .............................................................................................................................................
(espécie)

Descrição do leite/produto à base de leite: ........................................................................................

Tipo de embalagem: ..........................................................................................................................

Número de embalagens: ....................................................................................................................

Peso líquido: ......................................................................................................................................

Número de referência de produção do lote: ......................................................................................



10408/1/01 REV 1 MAR/jcc 13
ANEXO X DG B I   PT

II. Origem

Endereço e número de registo do estabelecimento de tratamento ou transformação 1: ....................

...........................................................................................................................................................

III. Destino do leite/produto à base de leite

O leite/produto à base de leite é expedido

de: ......................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ...................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte 2:....................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): ..................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ........................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: .....................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que:

1. O leite/produto à base de leite a que o presente certificado diz respeito:

a) Foi preparado com leite cru de animais:
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i) Que não apresentavam sinais clínicos de doenças transmissíveis através do leite
aos seres humanos ou aos animais, e

ii) Pertencentes a explorações não submetidas a restrições oficiais devidas a febre
aftosa ou peste bovina, e

b) Foi submetido:

i) A um processo de esterilização que conduz a um valor Fc igual ou superior a 3, ou

ii) A um processo inicial de aquecimento a ...(temperatura) durante ...(tempo) que
assegurou uma reacção negativa ao teste da fosfatase, seguido de um novo
processo de aquecimento a ...(temperatura) durante ...(tempo), que assegurou uma
reacção negativa ao teste da fosfatase, seguido, no caso do leite em pó ou de
produtos à base de leite em pó, de um processo de secagem.

2. Foram tomadas todas as precauções para evitar a contaminação do leite/produto à base de
leite após a transformação.

3. O leite/produto à base de leite foi embalado

– em contentores novos 1 ou

– em veículos ou contentores para transporte a granel, desinfectados antes do enchimento
por meio de um produto aprovado pelas autoridades competentes 1,

e os contentores foram marcados de forma a indicar a natureza do leite/ produto à base de
leite.
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Feito em............................................................... ,   em....................................................................
(local) (data)

Carimbo 3

…………………………………………………
(assinatura do veterinário oficial) 3

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Riscar o que não interessa.
2 Para os veículos de transporte das mercadorias, indicar o número de registo. Para os contentores

destinados ao transporte a granel, indicar o número do contentor e do selo (se for caso disso).
3 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 3 (A)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para alimentos enlatados para animais de companhia destinados a expedição para a Comunidade
Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário:...................................................................

País de destino:..................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador:.................................................................................................................................

Ministério responsável: .....................................................................................................................

Serviço de certificação: .....................................................................................................................

I. Identificação dos alimentos para animais de companhia

Os alimentos para animais de companhia foram produzidos a partir de matérias-primas das
seguintes espécies:.............................................................................................................................

Tipo de embalagem: ..........................................................................................................................

Número de embalagens: ....................................................................................................................

Peso líquido: ......................................................................................................................................

Número de referência de produção do lote: ......................................................................................
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II. Origem dos alimentos para animais de companhia

Endereço e número de registo do estabelecimento aprovado: ..........................................................

...........................................................................................................................................................

III. Destino dos alimentos para animais de companhia

Os alimentos para animais de companhia são expedidos

de: ......................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ...................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: ......................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): ..................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ........................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: .....................................................................................................
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IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado declara que leu e compreendeu o Regulamento (CE) n.º .../... e
certifica que os alimentos para animais de companhia a que o presente certificado diz respeito:

1. Foram preparados e armazenados numa unidade de transformação aprovada e supervisada
pela autoridade competente em conformidade com o artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º
.../...;

2. Foram preparados exclusivamente a partir dos seguintes subprodutos animais:

a) Partes de animais abatidos consideradas próprias para consumo humano de acordo com
a legislação comunitária, mas não destinadas ao consumo humano por razões
comerciais,

b) Partes de animais abatidos rejeitadas como impróprias para consumo humano mas não
afectadas por quaisquer sinais de doenças transmissíveis aos seres humanos ou aos
animais e derivadas de carcaças consideradas próprias para consumo humano de acordo
com a legislação comunitária,

c) Couros e peles, cascos e cornos, cerdas de suíno e penas originários de animais abatidos
num matadouro e submetidos a uma inspecção ante mortem em resultado da qual foram
considerados próprios para abate de acordo com a legislação comunitária,

d) Sangue obtido de animais não ruminantes abatidos num matadouro e submetidos a uma
inspecção ante mortem em resultado da qual foram considerados próprios para abate de
acordo com a legislação comunitária,

e) Subprodutos animais derivados da produção de produtos destinados ao consumo
humano, incluindo ossos desengordurados e torresmos,
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f) Géneros alimentícios de origem animal ou que continham produtos de origem animal,
com excepção de restos de cozinha e de mesa, que já não se destinam ao consumo
humano por razões comerciais ou devido a problemas de fabrico, a defeitos de
embalagem ou a outros defeitos que não apresentavam quaisquer riscos para os seres
humanos ou os animais,

g) Leite cru proveniente de animais que não apresentaram sinais clínicos de quaisquer
doenças transmissíveis aos seres humanos ou aos animais através desse produto,

h) Peixes ou outros animais marinhos, excepto os mamíferos marinhos, capturados no mar
alto para a produção de farinha de peixe,

i) Subprodutos frescos de peixe provenientes de fábricas de produtos à base de peixe
destinados ao consumo humano,

j) Conchas, subprodutos de incubadoras e subprodutos de ovos rachados originários de
animais que não apresentaram sinais clínicos de qualquer doença transmissível aos seres
humanos ou aos animais através desse produto;

3. Foram submetidos a um tratamento térmico que conduziu a um valor Fc igual ou superior a 3
em recipientes hermeticamente fechados;

4. Foram analisados por amostragem aleatória de, pelo menos, 5 recipientes de cada lote
transformado, por meio de métodos laboratoriais de diagnóstico, a fim de assegurar um
tratamento térmico adequado de toda a remessa, conforme previsto no ponto 1; e

5. Foram objecto de todas as precauções necessárias para evitar a recontaminação por agentes
patogénicos após o tratamento.
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Feito em............................................................. ,   em ......................................................................
(local) (data)

Carimbo 1
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 1

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 3 (B)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para alimentos transformados para animais de companhia, não enlatados, destinados a expedição
para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário:...................................................................

País de destino:..................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador:.................................................................................................................................

Ministério responsável: .....................................................................................................................

Serviço de certificação: .....................................................................................................................

I. Identificação dos alimentos para animais de companhia

Os alimentos para animais de companhia foram produzidos a partir de matérias-primas das
seguintes espécies:.............................................................................................................................

Tipo de embalagem: ..........................................................................................................................

Número de embalagens: ....................................................................................................................

Peso líquido: ......................................................................................................................................

Número de referência de produção do lote: ......................................................................................
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II. Origem dos alimentos para animais de companhia

Endereço e número de registo do estabelecimento aprovado: ..........................................................
...........................................................................................................................................................

III. Destino dos alimentos para animais de companhia

Os alimentos para animais de companhia são expedidos

de: ......................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ...................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: ......................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): ..................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ........................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: .....................................................................................................
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IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado declara que leu e compreendeu o Regulamento (CE) n.º .../... e
certifica que os alimentos para animais de companhia a que o presente certificado diz respeito:

1. Foram preparados e armazenados numa unidade de transformação aprovada e supervisada
pela autoridade competente em conformidade com o artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º
.../...;

2. Foram preparados exclusivamente a partir dos seguintes subprodutos animais:

a) Partes de animais abatidos, consideradas próprias para consumo humano de acordo com
a legislação comunitária, mas não destinadas ao consumo humano por razões
comerciais,

b) Partes de animais abatidos, rejeitadas como impróprias para consumo humano mas não
afectadas por quaisquer sinais de doenças transmissíveis aos seres humanos ou aos
animais e derivadas de carcaças consideradas próprias para consumo humano de acordo
com a legislação comunitária,

c) Couros e peles, cascos e cornos, cerdas de suíno e penas originários de animais abatidos
num matadouro e submetidos a uma inspecção ante mortem em resultado da qual foram
considerados próprios para abate de acordo com a legislação comunitária,

d) Sangue obtido de animais com excepção de ruminantes abatidos num matadouro e
submetidos a uma inspecção ante mortem em resultado da qual foram considerados
próprios para abate de acordo com a legislação comunitária,

e) Subprodutos animais derivados da produção de produtos destinados ao consumo
humano, incluindo ossos desengordurados e torresmos,
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f) Géneros alimentícios de origem animal ou que continham produtos de origem animal,
com excepção de restos de cozinha e de mesa, que já não se destinam ao consumo
humano por razões comerciais ou devido a problemas de fabrico, a defeitos de
embalagem ou a outros defeitos que não apresentavam riscos para os seres humanos ou
os animais,

g) Leite cru proveniente de animais que não apresentaram sinais clínicos de quaisquer
doenças transmissíveis aos seres humanos ou aos animais através desse produto,

h) Peixes ou outros animais marinhos, excepto os mamíferos marinhos, capturados no mar
alto para a produção de farinha de peixe,

i) Subprodutos frescos de peixe provenientes de fábricas de produtos à base de peixe
destinados ao consumo humano,

j) Conchas, subprodutos de incubadoras e subprodutos de ovos rachados originários de
animais que não apresentaram sinais clínicos de qualquer doença transmissível aos seres
humanos ou aos animais através desse produto;

3. Foram submetidos a um tratamento térmico a uma temperatura de, pelo menos, 90 ºC, em
toda a massa;

4. Foram analisados por amostragem aleatória de, pelo menos, 5 amostras colhidas em cada lote
transformado durante ou após a armazenagem na unidade de transformação, respeitando as
seguintes normas 1:

Salmonella: ausência em 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 em 1 g;



10408/1/01 REV 1 MAR/jcc 25
ANEXO X DG B I   PT

5. Foram objecto de todas as precauções necessárias para evitar a recontaminação por agentes
patogénicos após o tratamento; e

6. Foram embalados em embalagens novas.

Feito em..........................................................., em...........................................................................
(local) (data)

Carimbo 2

…………………………………………………
(assinatura do veterinário oficial) 2

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Em que:
n = número de amostras a analisar;
m = valor limite para o número de bactérias; o resultado é considerado satisfatório se o número de

bactérias em todas as amostras não exceder m;
M = valor máximo para o número de bactérias; o resultado é considerado insatisfatório se o número

de bactérias numa ou mais amostras for igual ou superior a M;
c = número de amostras cuja contagem de bactérias se pode situar entre m e M, sendo a amostra

ainda considerada aceitável se a contagem bactérias das outras amostras for igual ou inferior a
m.

2 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 3 (C)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para ossos de couro destinados a expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário:...................................................................

País de destino:..................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador:.................................................................................................................................

Ministério responsável: .....................................................................................................................

Serviço de certificação: .....................................................................................................................

I. Identificação dos ossos de couro

Os ossos de couro foram produzidos a partir de matérias-primas das seguintes espécies: ...............
...........................................................................................................................................................

Tipo de embalagem: ..........................................................................................................................

Número de embalagens: ....................................................................................................................

Peso líquido: ......................................................................................................................................
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II. Origem dos ossos de couro

Endereço e número de registo do estabelecimento aprovado: ..........................................................
...........................................................................................................................................................

III. Destino dos ossos de couro

Os ossos de couro são expedidos

de: ......................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ...................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: ......................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): ..................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ........................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: .....................................................................................................
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IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado declara que leu e compreendeu o Regulamento (CE) n.º .../... e
certifica que os ossos de couro descritos no presente certificado:

1. Foram preparados e armazenados numa unidade de transformação aprovada e supervisada
pela autoridade competente em conformidade com o artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º
.../...;

2. Foram preparados exclusivamente a partir dos seguintes subprodutos animais:

a) Partes de animais abatidos consideradas próprias para consumo humano de acordo com
a legislação comunitária, mas não destinadas ao consumo humano por razões
comerciais,

b) Partes de animais abatidos rejeitadas como impróprias para consumo humano mas não
afectadas por quaisquer sinais de doenças transmissíveis aos seres humanos ou aos
animais e derivadas de carcaças consideradas próprias para consumo humano de acordo
com a legislação comunitária,

c) Couros e peles originários de animais abatidos num matadouro e submetidos a uma
inspecção ante mortem em resultado da qual foram considerados próprios para abate de
acordo com a legislação comunitária,

d) Subprodutos animais derivados da produção de produtos destinados ao consumo
humano, incluindo ossos desengordurados e torresmos,

e) Subprodutos frescos de peixe provenientes de fábricas de produtos à base de peixe
destinados ao consumo humano;
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3. Foram submetidos:

– no caso dos ossos de couro feitos de couros e peles de ungulados, a um tratamento
térmico suficiente para destruir organismos patogénicos (incluindo as salmonelas) 1;

– no caso dos ossos de couro feitos de subprodutos animais, com excepção dos couros e
peles de ungulados, a um tratamento térmico a uma temperatura de, pelo menos, 90 ºC
em toda a massa 1;

4. Foram analisados por amostragem aleatória de, pelo menos, 5 amostras colhidas em cada lote
transformado durante ou após a armazenagem na unidade de transformação, respeitando as
seguintes normas 1:

Salmonella: ausência em 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 em 1 g;

5. Foram objecto de todas as precauções necessárias para evitar a recontaminação por agentes
patogénicos após o tratamento; e

6. Foram embalados em embalagens novas.
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Feito em..................................................................,   em .................................................................
(local) (data)

Carimbo 2

…………………………………………………
(assinatura do veterinário oficial) 2

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Em que:
n = número de amostras a analisar;
m = valor limite para o número de bactérias; o resultado é considerado satisfatório se o número de

bactérias em todas as amostras não exceder m;
M = valor máximo para o número de bactérias; o resultado é considerado insatisfatório se o número

de bactérias numa ou mais amostras for igual ou superior a M;
c = número de amostras cuja contagem de bactérias se pode situar entre m e M, sendo a amostra

ainda considerada aceitável se a contagem bactérias das outras amostras for igual ou inferior a
m.

2 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 3 (D)
CERTIFICADO SANITÁRIO

para alimentos crus para animais de companhia destinados a expedição
para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário:........................................................................

País de destino:.......................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador:......................................................................................................................................

Ministério responsável: ..........................................................................................................................

Serviço de certificação: ..........................................................................................................................

I. Identificação dos alimentos crus para animais de companhia

Os alimentos crus para animais de companhia foram produzidos a partir de subprodutos animais
provenientes das seguintes espécies: ......................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tipo de embalagem: ...............................................................................................................................

Número de embalagens: .........................................................................................................................

Peso líquido: ...........................................................................................................................................

Número de referência de produção do lote: ...........................................................................................

II. Origem dos alimentos crus para animais de companhia

Endereço e número de registo do estabelecimento aprovado: ...............................................................
................................................................................................................................................................
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III. Destino dos alimentos crus para animais de companhia

Os alimentos crus para animais de companhia são expedidos:

de: ...........................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ........................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: ...........................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): .......................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: .............................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: ..........................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado declara que leu e compreendeu o Regulamento (CE) n.º .../... e
certifica que os alimentos crus para animais de companhia descritos no presente certificado:

1. Consistem em subprodutos animais derivados das espécies referidas na Parte I supra e
satisfazem os requisitos de polícia sanitária pertinentes estabelecidos na(s)
Decisão(ões) .../.../... da Comissão 1;

2. Consistem apenas em partes de animais abatidos, que eram próprias para consumo humano de
acordo com a legislação comunitária, mas não destinadas ao consumo humano por razões
comerciais;

3. Foram preparados e armazenados numa unidade de transformação aprovada e supervisada
pela autoridade competente em conformidade com o artigo 18.º do Regulamento (CE) n.º
.../...;
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4. Foram objecto de todas as precauções necessárias para evitar a contaminação por agentes
patogénicos; e

5. Foram embalados em embalagens novas que evitam perdas.

Feito em............................................................, em ............................................................
(local) (data)

Carimbo 2
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 2

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Indicar o número das decisões pertinentes actualmente em vigor respeitantes à carne fresca das
espécies domésticas susceptíveis correspondentes.

2 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 4

CERTIFICADO SANITÁRIO

para a importação de soro de equídeo de países terceiros, ou partes de países terceiros, dos quais é
autorizada a importação de equídeos vivos para abate, destinado a expedição para a Comunidade

Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário:..............................................................

País de destino:.............................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador:............................................................................................................................

Ministério responsável: ................................................................................................................

Serviço de certificação: ................................................................................................................

I. Identificação do soro

Soro de:.........................................................................................................................................
(espécie)

Tipo de embalagem: .....................................................................................................................

Número de unidades de embalagem:............................................................................................

Peso líquido: .................................................................................................................................
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II. Origem do soro

Endereço e número de controlo veterinário do estabelecimento de colheita registado: ..............
......................................................................................................................................................

III. Destino do soro

O soro é expedido

de: .................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ..............................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: .................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): .............................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ...................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: ................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que o soro de equídeo a que o presente certificado diz
respeito:

1. Provém de um país em que são de declaração obrigatória as doenças seguintes: peste equina,
tripanossomíase dos equídeos, mormo, encefalomielite (todas as formas, incluindo a
venezuelana), anemia infecciosa dos equídeos, estomatite vesiculosa, raiva, carbúnculo
hemático;
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2. Foi obtido, sob a supervisão de um veterinário, de equídeos que, aquando da colheita, estavam
isentos de sinais clínicos de doenças infecciosas;

3. Foi obtido de equídeos que permaneceram desde o seu nascimento no território de um país
terceiro ou, nos casos de regionalização oficial em conformidade com a legislação
comunitária, em partes do território de um país terceiro, em que:

i) Não ocorreu encefalomielite equina venezuelana nos dois anos precedentes;

ii) Não ocorreu tripanossomíase nos seis meses precedentes;

iii) Não ocorreu mormo nos seis meses precedentes;

4. Foi obtido de equídeos que nunca tinham estado presentes numa exploração que tivesse sido
sujeita a medidas de proibição por motivos de polícia sanitária, ou em que:

i) No caso da encefalomielite dos equídeos, a data do abate de todos os equídeos atingidos
pela doença tenha sido pelo menos seis meses anterior à data da colheita;

ii) No caso da anemia infecciosa, todos os animais infectados tenham sido abatidos, tendo
os restantes animais reagido negativamente a dois testes de Coggins efectuados com um
intervalo de três meses;

iii) No caso da estomatite vesiculosa, a proibição tenha sido levantada pelo menos seis
meses antes da colheita;

iv) No caso da raiva, o último caso registado tenha ocorrido pelo menos um mês antes da
colheita;

v) No caso do carbúnculo hemático, o último caso registado tenha ocorrido pelo
menos 15 dias antes da colheita; ou
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vi) Todos os animais das espécies sensíveis presentes na exploração tenham sido abatidos e
as instalações desinfectadas, pelo menos 30 dias antes da data da colheita (ou, no caso
do carbúnculo hemático, pelo menos 15 dias antes);

5. Foi objecto de todas as precauções para evitar a contaminação por agentes patogénicos
durante a produção, manuseamento e embalagem; e

6. Foi embalado em recipientes selados impermeáveis, claramente rotulados com a menção
"soro de equídeo" e com o número de registo do estabelecimento de colheita.

Feito em............................................................, em ............................................................
(local) (data)

Carimbo 1
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 1

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 5 (A)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para couros e peles frescos ou refrigerados de ungulados, destinados a expedição para a
Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário:..............................................................

País de destino:.............................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador:............................................................................................................................

Ministério responsável: ................................................................................................................

Serviço de certificação: ................................................................................................................

I. Identificação dos couros e peles

Couros e peles de:.........................................................................................................................
(espécie)

Tipo de embalagem: .....................................................................................................................

Número de unidades de embalagem:............................................................................................

Peso líquido: .................................................................................................................................

Números dos selos dos contentores, veículos rodoviários, vagões ferroviários ou fardos:
......................................................................................................................................................

II. Origem dos couros e peles

Endereço e número de controlo veterinário do estabelecimento registado e supervisado:
......................................................................................................................................................
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III. Destino dos couros e peles

Os couros e peles são expedidos:

de: .................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ..............................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: .................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ...................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: ................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que os couros e peles a que o presente certificado diz
respeito:

1. Foram obtidos de animais que

a) Foram abatidos num matadouro e submetidos a uma inspecção ante mortem na
sequência da qual foram considerados próprios para abate de acordo com a legislação
comunitária;

b) Não foram afectados por quaisquer indícios de doenças graves transmissíveis aos seres
humanos ou aos animais;

c) Não foram abatidos a fim de erradicar quaisquer doenças epizoóticas;

2. São originários de um país ou, nos casos de regionalização em conformidade com a legislação
comunitária, de uma parte de um país dos quais são autorizadas as importações de todas as
categorias de carne fresca da espécie correspondente e que:

a) Pelo menos nos 12 meses anteriores à expedição se encontravam indemnes das
seguintes doenças:

– peste suína clássica 1,

– peste suína africana 1, e

– peste bovina 1; e

b) Pelo menos nos 24 meses anteriores à expedição estavam indemnes de febre aftosa e
nos quais não foi praticada, nos 12 meses anteriores à expedição, a vacinação contra a
febre aftosa 1;
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3. Foram obtidos de:

a) Animais que permaneceram no território do país de origem durante, pelo menos, três
meses antes de serem abatidos ou desde o seu nascimento, no caso de animais com
menos de três meses de idade;

b) No caso de couros e peles de biungulados, animais provenientes de explorações nas
quais não se verificou qualquer foco de febre aftosa nos 30 dias anteriores e em redor
das quais, num raio de 10 quilómetros, não ocorreu, nos últimos 30 dias, qualquer caso
de febre aftosa;

c) No caso de couros e peles de suínos, animais provenientes de explorações nas quais não
se verificou qualquer foco de doença vesiculosa dos suínos nos 30 dias anteriores nem
de peste suína clássica ou de peste suína africana nos 40 dias anteriores e em redor das
quais, num raio de 10 quilómetros, não ocorreu, nos últimos 30 dias, qualquer caso
dessas doenças; ou

d) Animais aprovados na inspecção sanitária ante mortem no matadouro, realizada
nas 24 horas anteriores ao abate, e que não apresentavam indícios de febre aftosa 1,
peste bovina 1, peste suína clássica 1, peste suína africana 1 ou doença vesiculosa dos
suínos 1;

4. Foram objecto de todas as precauções necessárias para evitar a recontaminação por agentes
patogénicos.

Feito em............................................................, em ............................................................
(local) (data)

Carimbo 2
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 2

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Riscar as doenças que não se aplicam à espécie em questão.
2 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos
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CAPÍTULO 5(B)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para couros e peles tratados de ungulados destinados a expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado sanitário: .......................................................................

País de destino: ......................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador: .....................................................................................................................................

Ministério responsável: .........................................................................................................................

Serviço de certificação: .........................................................................................................................

I. Identificação dos couros e peles

Couros e peles de: ..................................................................................................................................
(espécie)

Tipo de embalagem: ..............................................................................................................................

Número de embalagens: ........................................................................................................................

Peso líquido: ..........................................................................................................................................

Números dos selos nos contentores, veículos rodoviários, vagões ferroviários ou fardos: ..................

II. Origem dos couros e peles

Endereço e número de controlo veterinário do estabelecimento registado e supervisado: ...................
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III. Destino dos couros e peles

Os couros e peles são expedidos

de: ..........................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ....................................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: ..........................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ............................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: .........................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que os couros e peles atrás descritos:

1. Foram obtidos de animais que:

a) Não apresentavam sinais clínicos de qualquer doença transmissível aos seres humanos
ou aos animais, e

b) Não foram abatidos para erradicação de uma doença epizoótica;

2. Satisfazem uma das seguintes condições 1:

a) Ou provêm de animais originários de um país ou de uma parte de um país não sujeitos,
em conformidade com a legislação comunitária, a restrições na sequência do surgimento
de um foco de uma doença transmissível grave a que os animais da espécie em causa
sejam sensíveis e foram:

i) Secos 1,

ii) Salgados a seco ou em salmoura durante, pelo menos, 14 dias antes da
expedição 1,

iii)  Salgados durante sete dias com sal marinho, adicionado de 2 % de carbonato de
sódio, ou

iv)  Secos durante 42 dias a uma temperatura de, pelo menos, 20 ºC,
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b) Ou então:

i) Foram salgados a seco ou em salmoura durante, pelo menos, 14 dias antes da
expedição 1, ou

iii) Foram salgados durante sete dias com sal marinho, adicionado de 2 % de
carbonato de sódio; ou

c) Foram salgados em ... (data) antes de serem transportados por navio; e

3. As remessas não estiveram em contacto com quaisquer outros produtos de origem animal ou
com animais vivos que apresentem um risco de propagação de uma doença transmissível
grave.

Feito em: .......................................................                               em: ..................................................
(local) (data)

Carimbo 3
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 3

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Riscar o que não interessa.
2 Riscar as doenças que não se aplicam à espécie em questão.
3 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 5 (C)

DECLARAÇÃO OFICIAL

para couros e peles tratados de ruminantes destinados a expedição para a Comunidade Europeia,
que tenham sido conservados separados durante 21 dias ou se destinem a ser transportados

durante 21 dias consecutivos antes da importação

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência da presente declaração oficial: ...........................................................................

País de destino: ......................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador: .....................................................................................................................................

Ministério responsável: .........................................................................................................................

Serviço de certificação: .........................................................................................................................

I. Identificação dos couros e peles

Couros e peles de: ..................................................................................................................................
(espécie)

Tipo de embalagem: ..............................................................................................................................

Número de embalagens: ........................................................................................................................

Peso líquido: ..........................................................................................................................................

Números dos selos nos contentores, veículos rodoviários, vagões ferroviários ou fardos: ..................

II. Origem dos couros e peles

Endereço e número de controlo veterinário do estabelecimento: ..........................................................
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III. Destino dos couros e peles

Os couros e peles são expedidos

de: ..........................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ....................................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: ..........................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ............................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: .........................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que os couros e peles atrás descritos:

1. Foram obtidos de animais que:

a) Não apresentavam sinais clínicos de qualquer doença transmissível aos seres humanos
ou aos animais, e

b) Não foram abatidos para erradicação de uma doença epizoótica;

2. Foram:

a) Secos 1;

b) Salgados a seco ou em salmoura durante, pelo menos, 14 dias antes da expedição 1;

c) Salgados durante sete dias com sal marinho, adicionado de 2 % de carbonato de sódio 1;
ou

d) Secos durante 42 dias a uma temperatura de, pelo menos, 20 ºC 1;

3. Não estiveram em contacto com quaisquer outros produtos de origem animal ou com animais
vivos que apresentem um risco de propagação de uma doença transmissível grave; e

4. a) Foram conservados separados imediatamente antes da expedição sob supervisão oficial
durante 21 dias após o tratamento descrito no ponto 1 1; ou

b) Na sequência de declaração do transportador, está previsto que a duração do transporte
seja de, pelo menos, 21 dias 1.
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Feito em: ............................................................................          em: ..................................................
(local) (data)

Carimbo 2
……………………………………………....……

(assinatura do veterinário oficial) 2

…………………………………….....……………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Riscar o que não interessa.
2 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 6 (A)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para troféus de caça tratados de aves e de ungulados, constituídos apenas por ossos, cornos, cascos,
garras, galhadas, dentes, couros ou peles, para expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço.

Número de referência do presente certificado: ......................................................................................

País de destino: ......................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador: .....................................................................................................................................

Ministério responsável: .........................................................................................................................

Serviço de certificação: .........................................................................................................................

I. Identificação dos troféus de caça

Troféus de caça de: ................................................................................................................................
(espécie)

Natureza dos troféus de caça:

a) Apenas ossos, cornos, cascos, garras, galhadas, dentes 1: ...........................................................

b) Apenas couros ou peles 1: ............................................................................................................

Tipo de embalagem: ..............................................................................................................................

Número de peças ou de unidades de embalagem: .................................................................................

Número de referência do certificado Cites 1: .........................................................................................
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II. Destino dos troféus de caça

Os troféus de caça são expedidos

de: ..........................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ....................................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: ..........................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): ......................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ............................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: .........................................................................................................

III. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que os troféus de caça atrás descritos:

1. Foram embalados, imediatamente após o tratamento, sem que tenham estado em contacto com
outros produtos de origem animal susceptíveis de os contaminar, em embalagens individuais,
transparentes e fechadas, a fim de evitar qualquer contaminação posterior; e

2. No caso dos troféus de caça constituídos apenas por couros ou peles 1:

a) Foram secos 1,

b) Foram salgados, a seco ou em salmoura, durante pelo menos 14 dias antes da
expedição 1, ou

c) Foram salgados a seco ou em salmoura em ... (data) e, de acordo com a declaração do
transportador, serão transportados por navio, exigindo a duração do transporte que
sejam submetidos a uma salga durante, pelo menos, 14 dias antes da chegada ao posto
de inspecção fronteiriço da Comunidade Europeia 1; ou
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3. No caso dos troféus de caça constituídos apenas por ossos, cornos, cascos, garras, galhadas ou
dentes 1:

a) Foram imersos em água a ferver durante tempo suficiente para garantir a remoção de
todas as matérias excepto ossos, cornos, cascos, garras, galhadas ou dentes; e

b) Foram desinfectados com um produto autorizado pela autoridade competente,
nomeadamente água oxigenada no caso das partes constituídas por ossos.

Feito em: ............................................................................          em: ..................................................
(local) (data)

Carimbo 2
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 2

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Riscar o que não interessa.
2 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 6 (B)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para troféus de caça de aves e de ungulados, constituídos por partes inteiras não tratadas, para
expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço

Número de referência do presente certificado: .................................................................................

País de destino: .................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador: ................................................................................................................................

Ministério responsável: .....................................................................................................................

Serviço de certificação: ....................................................................................................................

I. Identificação dos troféus de caça

Troféus de caça de: ...........................................................................................................................
(espécie)

Tipo de embalagem: .........................................................................................................................

Número de peças ou de unidades de embalagem: 

Número de referência do certificado Cites 1: ....................................................................................

II. Destino dos troféus de caça:

Os troféus de caça são expedidos

de: .....................................................................................................................................................
(local de carregamento)

para: ..................................................................................................................................................
(país e local de destino)
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pelo seguinte meio de transporte: ......................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): ..................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: ........................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: ....................................................................................................

III. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que os troféus de caça descritos no presente
certificado:

1. No que diz respeito aos troféus de caça de biungulados, com excepção dos suínos 1:

a) ………(região) esteve indemne de febre aftosa e de peste bovina nos 12 meses
anteriores e durante esse período não foi efectuada a vacinação contra qualquer dessas
doenças; e

b) Os troféus de caça descritos no presente certificado:

i) Foram obtidos de animais abatidos no território dessa região, que está aprovada
para a exportação de carne fresca da espécie doméstica sensível correspondente, e
na qual nos últimos 60 dias não vigoraram restrições de polícia sanitária devido a
focos de doenças a que as espécies cinegéticas são susceptíveis e

ii) Foram obtidos de animais abatidos a, pelo menos, 20 km de distância das
fronteiras de outro país terceiro ou parte de país terceiro, quando para estes não
haja autorização para exportar troféus de caça não tratados de biungulados, com
excepção de suínos, para a Comunidade.

2. No que diz respeito aos troféus de caça de suínos selvagens 1:

a) .......... (região) esteve, nos últimos 12 meses, indemne de peste suína clássica, de peste
suína africana, de doença vesiculosa dos suínos, de febre aftosa e de encefalomielite
enteroviral dos suínos (doença de Teschen), não tendo sido efectuada nos
últimos 12 meses qualquer vacinação contra essas doenças; e
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b) Os troféus de caça descritos no presente certificado:

i) Foram obtidos de animais abatidos nesse território, que está aprovado para a
exportação de carne fresca da espécie doméstica sensível correspondente, e no
qual nos últimos 60 dias não vigoraram restrições de polícia sanitária devido a
focos de doenças a que os suínos são susceptíveis;

ii) Foram obtidos de animais abatidos a, pelo menos, 20 km de distância das
fronteiras de outro país terceiro ou parte de país terceiro, quando para estes não
haja autorização para exportar troféus de caça não tratados de suínos, para a
Comunidade.

3. No que diz respeito aos troféus de caça de solípedes, os troféus de caça descritos no presente
certificado foram obtidos de solípedes selvagens abatidos no território do país exportador
acima referido 1.

4. No que diz respeito aos troféus de caça de aves 1:

a) ……… (região) está indemne de gripe aviária e de doença de Newcastle;

b) Os troféus de caça descritos no presente certificado foram obtidos de aves de caça
selvagens abatidas nessa região e na qual nos últimos 30 dias não vigoraram restrições
de polícia sanitária devido a focos de doenças a que as aves selvagens são susceptíveis.

5. Os troféus de caça descritos no presente certificado foram embalados sem que tenham estado
em contacto com outros produtos de origem animal susceptíveis de os contaminar, em
embalagens individuais, transparentes e fechadas, a fim de evitar qualquer contaminação
posterior.
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Feito em................................................................. ,   em: ................................................................
(local) (data)

Carimbo 2
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 2

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Riscar o que não interessa.
2 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 7 (A)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para cerdas de suíno provenientes de países terceiros ou de regiões de países terceiros indemnes de
peste suína africana, destinadas a expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço

Número de referência do presente certificado: .................................................................................

País de destino: .................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador: ................................................................................................................................

Ministério responsável: ....................................................................................................................

Serviço de certificação: ....................................................................................................................

I. Identificação das cerdas de suíno

Tipo de embalagem: .........................................................................................................................

Número de peças ou de unidades de embalagem: ............................................................................

Peso líquido: ......................................................................................................................................

II. Origem das cerdas de suíno

Endereço e número de controlo veterinário do estabelecimento registado: .....................................
...........................................................................................................................................................

III. Destino das cerdas de suíno

As cerdas de suíno são expedidas

de: .....................................................................................................................................................
(local de carregamento)
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para: ..................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: .....................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): .................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: .......................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: ....................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que:

1. As cerdas de suíno foram obtidas a partir de suínos provenientes e abatidos num matadouro
no país de origem;

2. Os suínos de que foram obtidas as cerdas não apresentaram, durante a inspecção efectuada
aquando do abate, sinais de doenças transmissíveis aos seres humanos ou aos animais e não
foram abatidos a fim de erradicar doenças epizoóticas.

3. O país de origem ou, nos casos de regionalização em conformidade com a legislação
comunitária, a região de origem, esteve indemne de peste suína africana, pelo menos, nos
últimos 12 meses.

4. As cerdas de suíno estão secas e fechadas com segurança na sua embalagem.

Feito em................................................................. ,   em: .................................................................
(local) (data)

Carimbo 1
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 1

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 7 (B)

CERTIFICADO SANITÁRIO

para cerdas de suíno provenientes de países terceiros ou de regiões de países terceiros não indemnes
de peste suína africana, destinadas a expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço

Número de referência do presente certificado: .................................................................................

País de destino: .................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador: ................................................................................................................................

Ministério responsável: ....................................................................................................................

Serviço de certificação: ....................................................................................................................

I. Identificação das cerdas de suíno

Tipo de embalagem: .........................................................................................................................

Número de peças ou de unidades de embalagem: ............................................................................

Peso líquido: ......................................................................................................................................

II. Origem das cerdas de suíno

Endereço e número de controlo veterinário do estabelecimento registado: .....................................
...........................................................................................................................................................

III. Destino das cerdas de suíno

As cerdas de suíno são expedidas

de: .....................................................................................................................................................
(local de carregamento)
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para: ..................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: .....................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): .................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: .......................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: ....................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que:

1. As cerdas de suíno descritas no presente certificado foram obtidas a partir de animais
proveniente e abatidos num matadouro no país de origem;

2. Os suínos de que foram obtidas as cerdas não apresentaram, durante a inspecção efectuada
aquando do abate, sinais de doenças transmissíveis aos seres humanos ou aos animais e não
foram abatidos a fim de erradicar doenças epizoóticas.

3. As cerdas de suíno descritas no presente certificado foram:

– escaldadas 1,

– tingidas 1,

– branqueadas 1.

4. As cerdas de suíno estão secas e fechadas com segurança na sua embalagem.

Feito em................................................................. …em: ................................................................
(local) (data)

Carimbo 2
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 2

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Riscar o que não interessa.
2 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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CAPÍTULO 8:

CERTIFICADO SANITÁRIO

para subprodutos animais destinados ao fabrico de alimentos para animais de companhia ou de
produtos técnicos, incluindo produtos farmacêuticos, para expedição para a Comunidade Europeia

Nota para o importador: o presente certificado só é válido para fins veterinários e deve acompanhar
a remessa até ao posto de inspecção fronteiriço

Número de referência do presente certificado: .................................................................................

País de destino: .................................................................................................................................
(nome do Estado-Membro da CE)

País exportador: ................................................................................................................................

Ministério responsável: ....................................................................................................................

Serviço de certificação: ....................................................................................................................

I. Identificação dos subprodutos animais

Natureza dos subprodutos animais: ..................................................................................................

Tipo de embalagem: .........................................................................................................................

Número de peças ou de unidades de embalagem: ............................................................................

Peso líquido: ......................................................................................................................................

Número de referência de produção do lote: .....................................................................................

II. Origem dos subprodutos animais

Endereço e número de controlo veterinário do estabelecimento aprovado: .....................................
...........................................................................................................................................................

III. Destino dos subprodutos animais

Os subprodutos animais são expedidos:

de: .....................................................................................................................................................
(local de carregamento)
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para: ..................................................................................................................................................
(país e local de destino)

pelo seguinte meio de transporte: .....................................................................................................

Número do selo (se for caso disso): .................................................................................................

Nome e endereço do expedidor: .......................................................................................................

Nome e endereço do destinatário: ....................................................................................................

IV. Atestado sanitário

O veterinário oficial abaixo assinado certifica que os subprodutos animais a que o presente
certificado diz respeito:

1. Consistem em subprodutos animais derivados das espécies referidas na parte I supra e
satisfazem os requisitos de polícia sanitária pertinentes estabelecidos na(s) Decisão(ões) da
Comissão .../.../...; 1

2. Consistem apenas em partes de animais abatidos, próprias para consumo humano de acordo
com a legislação comunitária, mas que não se destinem ao consumo humano por razões
comerciais;

3. Foram ultracongelados na unidade de origem;

4. Foram objecto de todas as precauções necessárias para evitar a recontaminação por agentes
patogénicos;

5. Foram embalados em embalagens novas que evitem perdas.

Feito em....................................................................    em: ..............................................................
(local) (data)

Carimbo 2
…………………………………………………

(assinatura do veterinário oficial) 2

…………………………………………………
(nome, qualificações e cargo em maiúsculas)

1 Indicar o número das decisões pertinentes actualmente em vigor respeitantes à carne fresca das
espécies domésticas susceptíveis correspondentes.

2 A assinatura e o carimbo devem ser de cor diferente da dos caracteres impressos.
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ANEXO XI

LISTAS DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE SUBPRODUTOS ANIMAIS NÃO DESTINADOS AO

CONSUMO HUMANO

A inclusão de um país numa das seguintes listas é condição necessária mas não suficiente para a
importação dos produtos em questão desse país. As importações têm igualmente que cumprir as
condições de sanidade animal e de saúde pública adequadas.

PARTE I

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE LEITE E DE PRODUTOS À BASE DE LEITE

Países terceiros enumerados na coluna B ou na coluna C do Anexo da Decisão 95/340/CE.

PARTE II

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE PROTEÍNAS ANIMAIS TRANSFORMADAS (COM

EXCEPÇÃO DA FARINHA DE PEIXE)

Países terceiros enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE.

PARTE III

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE FARINHA DE PEIXE E DE ÓLEOS DE PEIXE

Países terceiros enumerados no Anexo da Decisão 97/296/CE.
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PARTE IV

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE GORDURAS ANIMAIS FUNDIDAS (EXCEPTO ÓLEO

DE PEIXE)

Países terceiros enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE.

PARTE V

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SANGUE PARA

ALIMENTAÇÃO ANIMAL

A. Produtos derivados de sangue de ungulados

Países terceiros ou partes de países enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE dos
quais são autorizadas as importações de todas as categorias de carne fresca das respectivas espécies.

B. Produtos derivados de sangue de outras espécies

Países terceiros enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE.

PARTE VI

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SANGUE (EXCEPTO DE

EQUÍDEOS) DESTINADOS A USOS TÉCNICOS E FARMACÊUTICOS

A. Produtos derivados de sangue de ungulados

Países terceiros ou partes de países enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE dos
quais são autorizadas as importações de todas as categorias de carne fresca das respectivas espécies.
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B. Produtos derivados de sangue de outras espécies

Países terceiros enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE.

PARTE VII

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO TRANSFORMADAS DESTINADAS

AO FABRICO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA E DE PRODUTOS
TÉCNICOS

A. Matérias não transformadas de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equídeos

Países terceiros ou partes de países enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE dos
quais são autorizadas as importações de todas as categorias de carne fresca das respectivas espécies.

B. Matérias não transformadas de aves de capoeira

Países terceiros dos quais os Estados-Membros autorizam a importação de carne fresca de aves de
capoeira.

C. Matérias não transformadas de outras espécies

Países terceiros enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE.

PARTE VIII
LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM

AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE CERDAS DE SUÍNO NÃO TRATADAS

Países terceiros enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE.
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PARTE IX

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE CHORUME PARA TRATAMENTO DO SOLO

A. Produtos transformados à base de chorume

Países terceiros enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE.

B. Chorume transformado de equídeos

Países terceiros enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE para os equídeos vivos.

C. Chorume não transformado proveniente de aves de capoeira

Países terceiros dos quais os Estados-Membros autorizam a importação de carne fresca de aves de
capoeira.

PARTE X

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE COMPANHIA E DE

OSSOS DE COURO

Países terceiros enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE e os seguintes países:

(LK) Sri Lanka 1

(JP) Japão 2

(TW) Taiwan 2

                                                
1 Ossos de couro fabricados a partir de couros e peles de ungulados, unicamente.
2 Alimentos transformados para peixes ornamentais unicamente.
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PARTE XI

LISTA DE PAÍSES TERCEIROS DOS QUAIS OS ESTADOS-MEMBROS PODEM
AUTORIZAR A IMPORTAÇÃO DE GELATINA, PROTEÍNAS HIDROLISADAS E

FOSFATO DICÁLCICO

Países terceiros enumerados na Parte I do Anexo da Decisão 79/542/CEE e os seguintes países:

(KR) República da Coreia 1

(MY) Malásia 1

(PK) Paquistão 1

(TW) Taiwan 1

                                                
1 Gelatina unicamente.
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I. INTRODUÇÃO

Em Outubro de 2000, a Comissão propôs um regulamento que estabelece regras sanitárias
relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano.

Em 12 de Junho de 2001, o Parlamento Europeu aprovou um parecer, em primeira leitura,
sobre o regulamento proposto. Em 26 de Abril de 2001, o Comité Económico e Social
aprovou também um parecer. 1

Após ter analisado estes pareceres, o Conselho adoptou uma posição comum, em
20 de Novembro de 2001.

II. OBJECTIVO DO REGULAMENTO PROPOSTO

O presente regulamento tem por objectivo criar um enquadramento jurídico único para os
subprodutos animais que proteja melhor a saúde pública e animal e seja mais claro, mais
simples e mais flexível do que as regras actualmente existentes.

Juntamente com o regulamento recentemente aprovado sobre as encefalopatias espongiformes
transmissíveis (EET) 2, o regulamento em apreço destina-se a fornecer um enquadramento
jurídico abrangente para os alimentos para animais que contenham proteínas animais. Além
disso, estabelece regras estritas para a produção desses alimentos para animais e fixa limites
para a sua utilização (que o Regulamento relativo às EET complementa no que se refere às
EET).

Todavia, o seu âmbito ultrapassa a mera questão dos alimentos para animais. O regulamento
estabelece normas que abrangem o destino de praticamente todos os produtos de origem
animal não destinados ao consumo humano, incluindo normas destinadas a assegurar que
tanto a destruição desses produtos como muitas das suas utilizações enquanto ingredientes ou
produtos finais que não sejam alimentos para animais sejam realizadas por forma a minimizar
os riscos para a saúde animal e humana. A título de exemplo de outras utilizações de
subprodutos animais, refiram-se a produção de alimentos para animais de companhia e de
produtos técnicos, bem como a utilização dos subprodutos animais como matérias-primas
para as unidades de biogás e de compostagem.

                                                
1 O Comité das Regiões decidiu não emitir parecer.
2 Regulamento (CE) n.° 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras

para a prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes
transmissíveis (JO L 147 de 31.05.2001, p. 1).



10408/1/01 REV 1 ADD 1 GD/tm 3
DG B I   PT

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

A. Introdução

Não se registam divergências de opinião entre o Conselho, o Parlamento Europeu e a
Comissão no que respeita aos princípios de base que o regulamento deve estabelecer.
Em especial, as três Instituições estão de acordo em que:

• só devem ser utilizados nos alimentos para animais subprodutos provenientes de

animais próprios para consumo humano;

• a reciclagem intra-espécies (ou canibalismo animal) deve ser proibida; e

• o enquadramento jurídico criado pelo regulamento deve ser suficientemente

flexível para poder ser adaptado ao progresso técnico e à evolução dos

conhecimentos científicos.

Por conseguinte, a posição comum adoptada pelo Conselho integra a maior parte das
alterações aprovadas pelo Parlamento em primeira leitura. A Comissão aceita estas
alterações, bem como as restantes modificações introduzidas na sua proposta.
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B. Alimentos para animais

Conforme referido supra, o Conselho concorda com o Parlamento Europeu e a
Comissão no sentido de que o regulamento deve proibir a reciclagem intra-espécies. Os
pareceres científicos justificam a introdução de uma medida de precaução deste tipo,
destinada a prevenir a propagação de doenças. A posição comum integra os princípios
das alterações parlamentares 1, 2, 9, 18, 60, 62, 79, 80 e 94 1.

A posição comum prevê a possibilidade de conceder derrogações em relação a peixes e
a animais para produção de peles com pêlo, se justificadas por parecer científico 2. No
caso dos peixes, a aplicação estrita da proibição da reciclagem intra-espécies impediria
a prática que consiste em utilizar peixes selvagens para preparar alimentos destinados a
peixes de viveiro. A farinha de peixe é geralmente produzida a partir de peixes
selvagens que não são utilizados para consumo humano. No entanto, não será possível
garantir que a farinha de peixe fornecida aos peixes de viveiro não contenha pequenas
quantidades de matérias derivadas de peixes selvagens da mesma espécie (por exemplo,
será impossível provar que os alimentos destinados aos salmões de viveiro não contêm
quaisquer matérias provenientes de salmões selvagens). Por conseguinte, poderá ser
adequado prever uma derrogação que permita a prossecução desta prática. Os animais
para produção de peles com pêlo constituem também um caso especial. Ao contrário
dos restantes animais de criação, não são utilizados para a produção de alimentos. Além
disso, os subprodutos provenientes de animais para produção de peles com pêlo não
podem ser utilizados para preparar alimentos destinados a outros animais.

A posição comum proíbe também a utilização de restos de cozinha e de mesa na
preparação de alimentos para animais 3. Em parte, esta disposição constitui um corolário
da proibição da reciclagem intra-espécies. Será praticamente impossível provar, por
exemplo, que as lavaduras destinadas a porcos não incluem restos de pratos contendo
carne de porco ou presunto. Esta proibição é também uma medida de precaução
indispensável para prevenir a propagação de epizootias. Os recentes surtos de doenças
animais parecem ter sido devidos à utilização de restos de cozinha e de mesa que
continham carne infectada, o que revela a ineficácia dos controlos actuais. Por
conseguinte, o Conselho não aceita as alterações parlamentares 102/rev e 103/rev 4.

                                                
1 Considerandos 6 e 7, alínea c) do artigo 19.º, artigo 22.º e Anexos III(II)(3) e VII(I)(4).
2 N.º 2 do artigo 22.º.
3 N.º 1, alínea b), do artigo 22.º.
4 Da mesma forma, a Comissão não pôde aceitar estas alterações.
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C. Manuseamento, transformação, transporte e identificação

O Conselho acorda na necessidade de assegurar a separação dos subprodutos animais e
dos produtos transformados, a fim de prevenir contaminações cruzadas. Assim, a
posição comum integra o princípio das alterações parlamentares 8, 9, 28, 37, 44, 45, 46,
47, 51, 54, 55, 57, 58, 70, 73, 75, 77, 78, 93, 95 e 97 1.

O Conselho partilha da opinião de que os produtos transformados derivados das
matérias das categorias 1 e 2 devem conter um marcador visual e, quando viável, um
marcador olfactivo. Contudo, considera desnecessária e impraticável a marcação e
desnaturação de produtos não transformados (tais como cadáveres inteiros de animais e
chorume). Por conseguinte, a posição comum integra os elementos pertinentes das
alterações parlamentares 26, 27, 35, 45, 46, 47 e 76 2, mas não as alterações 24 e 31 3.

O Conselho não concorda que as matérias das categorias 1 e 2 devam ser sempre
submetidas ao método de transformação 1 (133.º C, 20 minutos, 3 bares). Considera que
o regulamento deverá seguir o parecer do Comité Científico Director e permitir a
utilização de outros métodos de transformação antes da destruição ou utilização de
subprodutos animais, quando daí não advenham riscos para a saúde animal ou humana.

Por conseguinte, a posição comum não integra a alteração parlamentar 53 4. Todavia,
facultará a cada Estado-Membro a possibilidade de requerer a aplicação do método 1
para as matérias destinadas a unidades de incineração ou co-incineração no seu
território 5.

                                                
1 Considerandos 7 e 10, n.º 3 do artigo 4.º, n.º 3 do artigo 5.º, n.º 3 do artigo 6.º, artigos 7.º

e 14.º, n.º 2, alínea b), do artigo 17.º e Anexos II(I)(1), II(II)(3), III(I)(1)(a), III(II)(3),
III(III)(1), V(I)(1)(a), VI(I)(1), VI(I)(2), VII(I)(1) e VII(I)(2).

2 N.º 2 do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 5.º, artigo 7.º e Anexo VI(I)(8).
3 A Comissão também não pôde aceitar a alteração 31; poderá aceitar as alterações 24, 26, 35

e 45, mas só em parte ou em determinadas condições.
4 A Comissão só poderá aceitar esta alteração em determinadas condições.
5 N.º 2, alínea b), do artigo 4.º, n.º 2, alínea b), do artigo 5.º e n.º 2 do artigo 8.º.
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D. Restos de cozinha e de mesa

O Conselho acorda em que o regulamento deve prever regras para a utilização e
eliminação dos restos de cozinha e de mesa. Assim, a posição comum incorpora o
princípio das alterações parlamentares 15, 16 e 17 1.

Para além das regras relativas à utilização dos restos de cozinha e de mesa nos
alimentos para animais, debatidas no ponto B, a posição comum:

• esclarece que os restos de cozinha e de mesa provenientes de meios de transporte

internacionais devem ser eliminados com segurança 2; e

• prevê a adopção de regras adequadas para a utilização de restos de cozinha e de

mesa em unidades de biogás ou para efeitos de compostagem 3.

E. Incineração e co-incineração

O Conselho acorda em que o regulamento deve prever regras de saúde animal e pública
para a incineração e a co-incineração, na medida do necessário para preencher a lacuna
deixada pela Directiva 2000/76/CE 4. Por conseguinte, a posição comum integra os
elementos pertinentes das alterações parlamentares 25, 26, 35, 43, 52 e 99 5.

F. Eliminação – casos especiais

O Conselho acorda em que as regras relativas à eliminação de subprodutos animais em
circunstâncias especiais devem figurar numa única disposição. Além disso, acorda em
que é adequado, em condições estritas, conceder maior flexibilidade do que a prevista
na proposta da Comissão, a fim de atender a circunstâncias excepcionais. Assim, a
posição comum integra as alterações parlamentares 29, 38, 63 e 69 6.

                                                
1 N.º 3 do artigo 1.º, n.º 1 do artigo 2.º e Anexo I(15).
2 Artigo 4.º.
3 N.º 2, alínea g), do artigo 6.º.
4 A Directiva 2000/76/CE, relativa à incineração de resíduos (JO L 332 de 28.12.2000, p. 91),

não se aplica às unidades de incineração e de co-incineração utilizadas exclusivamente para a
eliminação de "carcaças de animais".

5 N.º 2 do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 5.º, n.º 2 do artigo 6.º, artigo 12.º e Anexo IV.
6 Artigos 4.º, 5.º e 24.º e Anexo I(49).
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G. Exportações e trânsito

O Conselho acorda em que o regulamento deve prever regras para a exportação de
subprodutos animais e de produtos transformados, e partilha da opinião do Parlamento
Europeu segundo a qual se devem aplicar aos produtos transformados as mesmas regras,
quer sejam colocados no mercado comunitário quer se destinem a exportação. A
posição comum incorpora pois as alterações parlamentares 59 e 61 1.

Todavia, em vez de proibir todas as exportações de subprodutos animais não
transformados, o Conselho entende que o regulamento deve permitir a sua realização
apenas em circunstâncias especiais (por exemplo, em relação aos animais de
companhia). Assim, a posição comum integra o princípio das alterações
parlamentares 30 e 39, mas prevê a possibilidade de conceder isenções ao abrigo do
procedimento de comitologia, se tal se revelar necessário para atender a circunstâncias
especiais 2.

Além disso, o Conselho considera que o regulamento deverá fixar normas mínimas em
matéria de trânsito na Comunidade. Os produtos transportados em trânsito deverão
satisfazer os requisitos relativos às importações e as regras pertinentes aplicáveis ao
transporte no interior da Comunidade 3.

H. Derivados de gorduras e fertilizantes

O Conselho acorda em que o regulamento deve fixar regras específicas para a colocação
no mercado e a exportação de fertilizantes orgânicos, correctivos orgânicos do solo e
derivados de gorduras produzidos a partir de matérias da categoria 2. Por conseguinte, a
posição comum integra o princípio da alteração parlamentar 61. Todavia, na pendência
da aprovação de regras comunitárias à luz do novo parecer científico, permite que os
Estados-Membros submetam a utilização desses produtos à legislação nacional 4.

                                                
1 Artigo 19.º e n.º 1 do artigo 20.º.
2 N.º 4 do artigo 4.º e n.º 4 do artigo 5.º.
3 Artigos 29.º, 30.º e 31.º e Anexo II(VII).
4 N.ºs 1 e 2 do artigo 20.º e n.º 3 do artigo 35.º.
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I. Data de aplicação

O Conselho aceita plenamente o princípio da alteração parlamentar 68, isto é, que o
regulamento deve produzir efeitos o mais rapidamente possível. A posição comum
prevê que o regulamento seja aplicável seis meses a contar da data da sua entrada em
vigor 1.

J. Diversos

A posição comum integra ainda as alterações parlamentares:

• 74, 83, 84 e 86 2, que requerem um período mínimo de dois anos para a
conservação dos registos;

• 72 e 96 3, que prevêem a regulação adequada da temperatura dos subprodutos
animais;

• 14 e 64 4, relativas aos controlos comunitários e aos relatórios dos Estados-
-Membros sobre a aplicação do regulamento;

• 65 5, que requer a marcação dos ingredientes de alimentos para animais de
companhia importados, derivados de animais tratados com hormonas;

• 92 6, que prevê a utilização de tratamentos alternativos para o chorume; e
• 13, 21, 34, 56, 66, 71, 81, 82, 87, 89, 90 e 91 7, que introduzem determinadas

precisões.

A posição comum não integra o reduzido número de alterações a seguir apresentadas,
que não puderam ser aceites pelo Conselho:

• alterações 3, 4, 6, 10, 11 e 12, por proporem alterações aos considerandos não
conformes com as disposições do articulado do regulamento 8;

• alterações 40, 41, 48, 49, 50 e 98, por serem inviáveis e desnecessárias para
atingir o objectivo pretendido; e

• alteração 88, por procurar regular uma matéria abrangida pelo âmbito de outro
instrumento (Regulamento (CE) n.º 999/2001) 9.

                                                
1 Artigo 38.º.
2 Anexos V(II)(7), VII(I)(7), VII(I)(8) e VII(II)(14).
3 Anexos II(VI), III(I)(1)(g) e III(II)(4).
4 Considerando 26, artigo 27.º e n.º 2 do artigo 35.º.
5 Artigo 28.º.
6 Anexo VIII(III)(5)(b).
7 Considerando 25, n.º 1, alínea a), do artigo 4.º, n.º 1, alínea d), do artigo 5.º, n.º 3 do

artigo 16.º, artigo 32.º e Anexos II(I)(2), II(III)(2), VII(I)(5), VII(I)(6), VII(II)(15),
VII(IV)(4), VIII(III)(1) e VIII(III)(2).

8 Da mesma forma, a Comissão não pôde aceitar as alterações 4, 10 e 12, e só em parte poderá
aceitar a alteração 11.

9 A Comissão também não pôde aceitar esta alteração.
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Por último, em relação à proposta da Comissão, a posição comum também:

• clarifica que os Estados-Membros podem submeter à legislação nacional a
importação e colocação no mercado de produtos não contemplados nos
Anexos VII e VIII 1;

• prevê maior flexibilidade no que respeita ao chorume 2;
• possibilita a utilização de cadáveres inteiros de animais para a alimentação de

espécies ameaçadas de aves necrófagas, em condições estritas a estipular através
do procedimento de comitologia 3; e

• inclui um certo número de alterações de redacção destinadas a melhorar a clareza
do regulamento.

IV. CONCLUSÃO

O Conselho congratula-se por ter podido integrar a maior parte das alterações do Parlamento
Europeu na sua posição comum e por a Comissão aceitar tanto estas como as restantes
alterações à sua proposta, esperando por conseguinte que seja possível aprovar rapidamente o
regulamento.

                                                
1 N.º 2 do artigo 3.º.
2 N.º 2, subalínea iii) da alínea e), do artigo 5.º e n.º 5 do artigo 7.º.
3 N.º 2, alínea d), do artigo 23.º.





ANEXO

Posição comum aprovada pelo Conselho em 20/11/2001, tendo em vista a aprovação do
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras sanitárias relativas
aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano [2000/0259(COD)],

Declarações da Comissão

Ad Artigo 12.º (interpretação da Directiva 2000/76/EC sobre a incineração)

"No prazo de seis meses a contar da aprovação, a Comissão fornecerá orientações sobre a
interpretação da alínea a), subalínea vii), do Artigo 2.º da Directiva 2000/76/EC, a fim de
clarificar o âmbito dessa Directiva no que toca à eliminação dos subprodutos animais,
incluindo a possibilidade jurídica de eliminar as matérias de riscos especificados em
incineradores de baixa capacidade, mantendo sempre presente a abordagem de longo prazo.
Além disso, no mesmo prazo, a Comissão avaliará a avaliação de risco do Comité
Consultivo da Encefalopatia Espongiforme relativamente aos riscos decorrentes da
utilização de incineradores para eliminar tais matérias."

Ad Artigo 22.º (proibição de reciclagem intra-espécies)

"A Comissão compromete-se a, antes da adopção do regulamento, pedir o parecer do CCD
sobre a possibilidade de risco para a saúde humana ou animal decorrente da utilização de
alimentos provenientes de peixes na alimentação de peixes em piscicultura e de alimentos
provenientes de animais para produção de peles com pêlo na alimentação de animais para
produção de peles com pêlo.  Se o parecer do CCD não estabelecer quaisquer riscos, a
Comissão proporá, com a maior brevidade, uma derrogação que permita a continuação de tal
prática, em conformidade com o procedimento do n.º 2 do artigo 33.º."

Ad Artigo 23.º (Derrogação relativa à alimentação de animais necrófagos)

"A Comissão proporá normas adequadas para a utilização de matérias da categoria 1 para a
alimentação de animais necrófagos ao abrigo do artigo 23.º e as consequentes alterações ao
anexo do regulamento das EET, nos termos da comitologia."

Ad Artigo 24.º (enterramento e incineração de cadáveres de ruminantes contendo MRE)

"A Comissão envidará todos os esforços a fim de apresentar rapidamente propostas que
permitam a adopção de regras pormenorizadas de execução do artigo 24.º após a obtenção
de pareceres científicos.  Tais regras especificarão, à luz desses pareceres, métodos seguros
de enterramento e incineração de subprodutos animais, incluindo os infectados com EET,
prevendo, se adequado, que tais processos sejam efectuados por modos que satisfaçam os
objectivos a que se refere o artigo 4.º da Directiva 75/442/CEE, com a última redacção que
lhe foi dada."



Ad Artigo 32.º (Medidas transitórias)

"Sempre que tal se justifique e seja adequado, a Comissão proporá medidas transitórias que
dêem tempo a que se adoptem os novos requisitos do regulamento, em especial os relativos
a unidades de incineração e de transformação de pequena capacidade."

Ad Anexos VII e VIII (comércio e importação)

"A Comissão passará em revista as regras de execução relativas ao comércio e à importação
à luz das observações enviadas pelos Estados-Membros e, se necessário, proporá a adopção
de alterações técnicas ao abrigo dos procedimentos de comitologia, no prazo mais breve
possível após a entrada em vigor do regulamento."
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do nº 2, segundo parágrafo, do artigo 251º do Tratado CE

relativa à

posição comum do Conselho sobre a adopção de um regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos

animais não destinados ao consumo humano

1. ANTECEDENTES

Data da transmissão da proposta ao PE e ao Conselho
(documento COM(2000) 574 final 2000/0259 COD):

19.10.2000

Data do parecer do Comité Económico e Social: 26.4.2001

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 12.6.2001

Data de adopção da posição comum: 20.11.2001

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

O aspecto fundamental da primeira proposta reside na proibição da reciclagem de
certos subprodutos animais na cadeia alimentar animal, nomeadamente animais
mortos e matérias animais condenadas. As únicas matérias-primas cuja utilização na
produção de alimentos para animais é autorizada são as matérias derivadas de
animais declarados próprios para consumo humano.

Além disso, a proposta:

– introduz uma série de métodos alternativos para a utilização ou eliminação de
subprodutos animais;

– reforça as regras sobre controlos e rastreabilidade de subprodutos animais;

– estabelece uma ligação com a legislação comunitária sobre ambiente;

– cria um novo quadro jurídico para o sector dos subprodutos animais;

– simplifica a legislação comunitária em vigor ao criar um acto legislativo
consolidado que abrange todos os subprodutos animais não destinados ao
consumo humano.
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3. COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM

3.1. Observações gerais sobre a posição comum

A posição comum, adoptada pelo Conselho por maioria qualificada, não altera os
objectivos essenciais do regulamento proposto e tem em conta a maior parte das
alterações adoptadas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura. Parte dessas
alterações foram aceites na íntegra, as outras foram reformuladas, a fim de se
encontrar uma solução adequada a todos os Estados-Membros. Não há, no entanto,
divergências de opiniões entre o Parlamento Europeu e a Comissão sobre os
princípios básicos do regulamento. Verifica-se acordo geral, em particular, quanto ao
seguinte:

– o princípio de que só devem ser utilizados na alimentação animal subprodutos
animais derivados de animais próprios para consumo humano;

– a proibição da reciclagem intra-espécies;

– a necessidade de reforçar determinadas disposições a fim de melhorar o
controlo e a rastreabilidade dos subprodutos animais;

– a necessidade de tornar o regulamento mais flexível a fim de adaptar a
legislação à evolução técnica e aos novos conhecimentos científicos, bem
como no caso de circunstâncias especiais.

A posição comum não integra algumas alterações do Parlamento Europeu, que são
também as alterações não apoiadas pela Comissão.

O Conselho adoptou a posição comum por maioria qualificada. Dois
Estados-Membros votaram contra, porque o regulamento não proíbe expressamente a
utilização de proteínas animais transformadas e gorduras e porque proíbe a utiliz ação
de sobras de cozinha e mesa nas lavaduras destinadas à alimentação animal.

3.2. Observações específicas sobre a posição comum

3.2.1. Alimentos para animais

O Conselho está de acordo com o Parlamento Europeu no que respeita à proibição da
reciclagem intra-espécies.

A posição comum introduz a possibilidade de uma derrogação a essa proibição, a fim
de permitir a alimentação de peixes com farinha de peixe e a alimentação de animais
para produção de peles com pêlo com produtos derivados de carcaças desses animais.
Esta derrogação só pode ser concedida após a obtenção de um parecer científico.

A Comissão pode apoiar a posição comum. No entanto, a Comissão considera que o
risco potencial na piscicultura decorre da reciclagem de resíduos de peixe
provenientes da criação para fins comerciais da mesma espécie. Assim, a Comissão
pretende deixar claro que a proibição prevista no nº 1, alínea a), do artigo 22º da
posição comum será aplicada com base na espécie, pelo que não se aplicará à
alimentação de peixes em piscicultura com farinha de peixe se esta for proveniente
de outras espécies.
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3.2.2. Sobras de cozinha e de mesa

O Conselho partilha o ponto de vista do Parlamento Europeu de que o regulamento
deve estabelecer regras sobre a utilização e eliminação de sobras de cozinha e de
mesa. As sobras de cozinha e de mesa foram, assim, introduzidas no âmbito do
regulamento, mas apenas quando se destinam a fins específicos, por forma a evitar a
duplicação com a legislação ambiental ou para não estorvar o desenvolvimento de
novas regras ambientais sobre os resíduos biodegradáveis. É introduzida uma
definição de sobras de cozinha e mesa, que inclui as sobras de cozinhas de casas
particulares, a fim de assegurar a coerência com legislação futura em matéria de
peste suína clássica, que foi adoptada pelo Conselho em 23.10.2001. É especificado
que as sobras de cozinha e de mesa provenientes de transportes internacionais
pertencem à categoria de maior risco (categoria 1) e devem ser destruídas, como já
requerido na legislação comunitária em vigor.

O Conselho não aceita, no entanto, a alteração 102 e e a parte da alteração 103 do
Parlamento Europeu que visa permitir a continuação da alimentação com lavaduras
utilizando sobras de cozinha e de mesa.

A Comissão apoia a posição comum do Conselho quanto a este ponto. Em primeiro
lugar, esta prática não é compatível com a proibição da reciclagem intra-espécies
nem com a exigência de plena rastreabilidade dos ingredientes dos alimentos para
animais, sendo que ambos estes aspectos foram veementemente exigidos pelo
Parlamento. Em segundo lugar, a recente crise das dioxinas e os actuais focos de
febre aftosa ilustram adequadamente por que motivos a continuação desta prática de
alimentação de animais não é adequada. Importa referir que a posição comum não
exclui a utlização na alimentação animal de resíduos alimentares provenientes da
indústria alimentar, sempre que seja possível garantir a rastreabilidade dos produtos.
Por razões de transparência, clareza e segurança jurídica, a data de entrada em vigor
desta proibição deve ser idêntica à data fixada na futura legislação em matéria de
peste suína clássica (ou seja, 31.10.2002).

3.2.3. Contaminação cruzada

O Conselho concorda com o Parlamento Europeu quanto à necessidade de introduzir
requisitos adicionais e mais rigorosos para evitar a contaminação cruzada.

A Comissão apoia a posição do Conselho.

3.2.4. Rastreabilidade

O Conselho concorda com o Parlamento Europeu no que respeita à necessidade de
introduzir requisitos adicionais para melhorar a rastreabilidade dos produtos ou
reforçar os requisitos relativos à rastreabilidade estabelecidos pela proposta da
Comissão. Contudo, a disposição relativa à marcação de subprodutos animais de
categoria 1 e 2 não transformados não é aceite pelo Conselho, já que aplicar marcas
aos cadáveres ou ao chorume não traz quaisquer benefícios adicionais nem é viável.
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A Comissão pode aceitar esta posição do Conselho, visto que a marcação de
determinadas matérias não transformadas de categoria 1, como as matérias de risco
especificadas (MRE), está já prevista no Regulamento (CE) nº 999/2001 relativo às
EET e uma marcação adicional de cadáveres de ruminantes não estaria de acordo
com esse regulamento, que prevê uma derrogação a este requisito. Note-se ainda que
podem vir a ser estabelecidas regras adicionais relativas à marcação, incluindo a
possibilidade de a alargar a outras matérias-primas, mediante o procedimento de
comitologia constante do Anexo II do regulamento relativo aos subprodutos animais.

3.2.5. Incineração/Revisão dos métodos de eliminação

O Conselho concorda com o Parlamento Europeu no que se refere à necessidade de
estabelecer disposições em matéria de saúde pública a aplicar às unidades de
incineração não abarcadas no âmbito da Directiva 2000/76/CE relativa à incineração
de resíduos, e de introduzir a possibilidade legal de rever os métodos autorizados de
eliminação, à luz de novos dados científicos.

A Comissão apoia a posição do Conselho.

3.2.6. Derrogação para os casos de enterramento e incineração

O Conselho concorda com o Parlamento Europeu quanto à necessidade de introduzir
uma derrogação a aplicar nos casos de enterramento e incineração dos cadáveres e
das matérias de risco especificadas em áreas remotas e no caso de focos de doenças
transmissíveis graves devido ao perigo de propagação de riscos sanitários, ou devido
à ausência de capacidade de eliminação.

A Comissão pode aceitar a posição do Conselho.

3.2.7. Gorduras animais fundidas, derivados de gorduras e fertilizantes

O Conselho concorda com o Parlamento Europeu sobre a necessidade de proibir a
utilização de gorduras animais fundidas incluídas nas matérias da categoria 2 para a
produção de derivados de gorduras destinados à indústria cosmética e farmacêutica.
No entanto, o Conselho não aceita a alteração 88 do Parlamento Europeu que visa
restringir a importação de gorduras de ruminantes devido ao risco de EET, já que
esta questão é regida pelo Regulamento (CE) nº 999/2001 relativo às EET.

O Conselho concorda também que o regulamento deve estabelecer regras específicas
para a colocação no mercado e importação de fertilizantes orgânicos, correctivos
orgânicos do solo e derivados de gorduras produzidos a partir de matérias da
categoria 2. Na pendência da adopção dessas regras comunitárias após
aconselhamento científico, os Estados-Membros podem manter a respectiva
legislação nacional.

A Comissão pode apoiar a posição do Conselho.



6

3.2.8. Exportações e trânsito

O Conselho concorda com o Parlamento Europeu no que respeita à proibição da
exportação de matérias da categoria 1 e da categoria 2. Contudo, deve ser notado que
determinados produtos animais como os troféus de caça, derivados das matérias de
categoria 1, o chorume e o chorume transformado, os fertilizantes orgânicos e os
derivados de gordura, pertencentes às matérias de categoria 2 ou delas derivados, são
actualmente exportados para países terceiros (e deles importados) em condições
estabelecidas pela legislação comunitária, reintegradas no regulamento. Por
conseguinte, o texto de compromisso deixa claro que estas alterações podem ser
aceites sem prejuízo para esses produtos. O Conselho concorda igualmente com o
Parlamento Europeu quanto à necessidade de clarificar que os requisitos relativos à
colocação dos produtos no mercado também se aplicam à sua exportação.

Além disso, o Conselho concorda que o regulamento deve estabelecer normas
mínimas para o trânsito dos produtos na Comunidade.

A Comissão pode apoiar a posição do Conselho.

3.2.9. Data de aplicação

O Conselho concorda com o Parlamento Europeu quanto ao adiantamento da data de
entrada em vigor do Regulamento e também no que respeita à necessidade de os
Estados-Membros enviarem um relatório à Comissão a atestar a aplicação efectiva do
Regulamento.

A Comissão apoia a posição do Conselho.

3.2.10. Diversos

O conselho concorda com o Parlamento Europeu igualmente no que respeita aos
seguintes pontos:

– regulamentação das condições de temperatura durante a armazenagem e o
transporte de matérias-primas da categoria 3;

– exigência da marcação de matérias-primas importadas provenientes de animais
tratados com hormonas destinadas à produção de alimentos para animais de
companhia;

– clarificação da possibilidade de autorizar métodos de transformação
equivalentes para o chorume, de acordo com os pareceres científicos. No
entanto, o Conselho considera prematuro fazer uma referência a tabelas de
equivalência antes da avaliação pelo Comité Científico. Assim, a parte da
alteração 92 relativa a uma tabela não foi tomada em conta pelo Conselho.
Além disso, a parte da alteração 62 que visa excluir os fertilizantes sob a forma
sólida ou de composto da proibição de aplicação em terras de pastagem não foi
tomada em conta pelo Conselho, visto que o chorume sob qualquer forma está
já excluído desta proibição e não se justifica excluir o composto de uma
política geral relativa à aplicação de material proteico em terras de pastagem;
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– introdução de requisitos mais rigorosos para a utilização de sangue na
alimentação animal;

– clarificação de alguns considerandos, artigos e anexos.

Além disso, o Conselho concorda com o seguinte:

– deixar claro que os Estados-Membros podem regulamentar a importação e a
colocação no mercado de produtos não abrangidos pelos anexos VII e VIII do
regulamento;

– assegurar maior flexibilidade no âmbito do transporte de chorume;

– permitir a utilização de carcaças inteiras de animais para a alimentação de
espécies de animais necrófagos ameaçadas de extinção, de acordo com regras
adequadas a adoptar pela Comissão;

– introduzir diversas alterações de redacção com vista a tornar mais claro o
regulamento.

Por último, o texto de compromisso do Conselho não integra algumas alterações do
Parlamento Europeu, relativas a diversos considerandos, quer porque não encontram
correspondência no articulado, quer porque não estão em conformidade com as
disposições do texto do regulamento (alterações 3, 4, 6, 10 e 12) ou não são correctas
(alteração 11).

A Comissão não tem objecções a fazer aos pontos referidos. No entanto, a Comissão
apoia a parte da alteração 11 do Parlamento Europeu que visa suprimir a referência
ao aumento da produtividade.

4. CONCLUSÃO

A Comissão apoia o texto da Presidência sobre a posição comum, adoptado pelo
Conselho por maioria qualificada.

5. DECLARAÇÕES DA COMISSÃO

As declarações feitas pela Comissão no Conselho “Agricultura” de 19 de Junho de
2001 encontram-se apensas à presente comunicação.
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ANEXO

DECLARAÇÕES DA COMISSÃO

Artigo 12º (interpretação da Directiva 2000/76/CE sobre a incineração)

No prazo de seis meses a contar da aprovação, a Comissão fornecerá orientações sobre a
interpretação da alínea a), subalínea vii), do artigo 2º da Directiva 2000/76/CE, a fim de
clarificar o âmbito dessa Directiva no que toca à eliminação dos subprodutos animais,
incluindo a possibilidade jurídica de eliminar as matérias de risco especificadas em
incineradores de baixa capacidade, mantendo sempre presente a abordagem de longo prazo.
Além disso, no mesmo prazo, a Comissão examinará a avaliação de risco do Comité
Consultivo das Encefalopatias Espongiformes (SEAC) relativamente aos riscos decorrentes
da utilização de incineradores para eliminar tais matérias.

Artigo 22º (proibição da reciclagem intra-espécies)

A Comissão compromete-se a, antes da adopção do regulamento, pedir o parecer do CCD
sobre a possibilidade de risco para a saúde humana ou animal decorrente da utilização de
alimentos provenientes de peixes na alimentação de peixes em piscicultura e de alimentos
provenientes de animais para produção de peles com pêlo na alimentação de animais para
produção de peles com pêlo. Se o parecer do CCD não estabelecer quaisquer riscos, a
Comissão proporá, com a maior brevidade, em conformidade com o procedimentos do nº 2 do
artigo 33º, uma derrogação que permita a continuação de tal prática.

Artigo 24º (enterramento e incineração de cadáveres de ruminantes contendo MRE)

A Comissão envidará todos os esforços a fim de apresentar rapidamente propostas que
permitam a adopção de regras pormenorizadas de execução do artigo 24º após a obtenção de
pareceres científicos. Tais regras especificarão, à luz desses pareceres, métodos seguros de
enterramento e incineração de subprodutos animais, incluindo os infectados comEET,
prevendo, se adequado, que tais processos sejam efectuados por modos que satisfaçam os
objectivos a que se refere o artigo 4º da Directiva 75/442/CEE, com a última redacção que lhe
foi dada.

Artigo 32º (Medidas transitórias)

Sempre que tal se justifique e seja adequado, a Comissão proporá medidas transitórias que
dêem tempo a que se adoptem os novos requisitos do regulamento, em especial os relativos a
unidades de incineração e de transformação de pequena capacidade.

Artigo 23º (derrogação relativa à alimentação de animais necrófagos)

A Comissão proporá, nos termos da comitologia. normas adequadas para a utilização de
matérias da categoria 1 para a alimentação de animais necrófagos ao abrigo do artigo 23º e as
consequentes alterações ao anexo do regulamento das EET.
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Anexos VII e VIII (comércio e importação)

A Comissão passará em revista as regras circunstanciadas relativas ao comércio e à
importação à luz das observações enviadas pelos Estados-Membros e, se necessário, proporá a
adopção de alterações técnicas ao abrigo dos procedimentos de comitologia, no prazo mais
breve possível após a entrada em vigor do regulamento.


