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5. Os contentores destinados aos moluscos bivalves vivos nos sistemas de depuração devem ser

construídos de forma a permitir que através deles se processe a circulação de água limpa do

mar; a altura das camadas de moluscos bivalves vivos não deve impedir a abertura das

conchas durante a depuração.

6. Não podem ser mantidos crustáceos, peixes ou qualquer outra espécie marinha num tanque de

depuração em que os moluscos bivalves vivos estejam a ser sujeitos a depuração.

7. Qualquer embalagem que contenha moluscos bivalves vivos depurados enviados para um

centro de expedição deve estar munida de um rótulo que ateste a depuração de todos os

moluscos.

B. REQUISITOS APLICÁVEIS AOS CENTROS DE EXPEDIÇÃO

Os operadores das empresas do sector alimentar que explorem centros de expedição devem garantir

o cumprimento dos seguintes requisitos:

1. O manuseamento dos moluscos bivalves vivos, em especial durante o acabamento, o

acondicionamento, a calibragem e a embalagem não deve causar contaminação do produto

nem afectar a viabilidade dos moluscos.

2. Antes da expedição, as conchas dos moluscos bivalves vivos devem ser cuidadosamente

lavadas em água limpa.

3. Os moluscos bivalves vivos devem provir de:

a) Uma zona de produção da classe A;

b) Uma zona de afinação;
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c) Um centro de depuração; ou

d) Outro centro de expedição.

4. Os requisitos estabelecidos nos pontos 1 e 2 são igualmente aplicáveis aos centros de

expedição situados a bordo de navios. Os moluscos manuseados nesses centros devem provir

de uma zona de produção da classe A ou de uma zona de afinação.

CAPÍTULO V: REGRAS SANITÁRIAS APLICÁVEIS AOS MOLUSCOS BIVALVES VIVOS

Para além de garantir o cumprimento dos critérios microbiológicos adoptados nos termos do

Regulamento (CE) n.º .../2003 *, os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar

que os moluscos bivalves vivos colocados no mercado para consumo humano satisfaçam as normas

estabelecidas no presente capítulo.

1. Os moluscos bivalves vivos devem possuir características organolépticas associadas à

frescura e à viabilidade, incluindo conchas isentas de sujidade, uma reacção adequada à

percussão e quantidades normais de líquido intervalvar.

2. Os moluscos bivalves não podem conter biotoxinas marinhas em quantidades totais (medidas

no corpo inteiro ou em qualquer parte comestível separadamente) que excedam os seguintes

limites:

a) Para as toxinas PSP ("Paralytic Shellfish Poison"), 800 microgramas por quilograma;

b) Para as toxinas ASP ("Amnesic Shellfish Poison"), 20 miligramas de ácido domóico por

quilograma;

                                                
* Número de regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios a inserir pelo Jornal

Oficial.
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c) Para o ácido ocadaico, dinofisistoxinas mais pectenotoxinas, 160 microgramas de

equivalentes de ácido ocadaico por quilograma;

d) Para as iessotoxinas, 1 miligrama de equivalente de iessotoxinas por quilograma; e

e) Para os azaspirácidos, 160 microgramas de equivalentes de azaspirácidos por

quilograma.

CAPÍTULO VI: ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DOS MOLUSCOS BIVALVES

VIVOS

1. As ostras devem ser acondicionadas ou embaladas com a concha côncava para baixo.

2. As embalagens unitárias de moluscos bivalves vivos destinadas ao consumidor devem ser

fechadas e permanecer fechadas depois de deixarem o centro de expedição e até serem

apresentadas para venda ao consumidor final.

CAPÍTULO VII: MARCAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM

1. O rótulo, incluindo a marca de identificação, devem ser impermeáveis.

2. Além dos requisitos gerais relativos à marca de identificação constantes da Secção I do

Anexo II, devem ser incluídas no rótulo as seguintes informações:

a) As espécies de moluscos bivalves (nome comum e nome científico); e

b) A data de embalagem, incluindo pelo menos o dia e o mês.

Em derrogação do disposto na Directiva 2000/13/CE, o prazo de validade mínimo pode ser

substituído pela menção "estes animais devem encontrar-se vivos no momento da compra".
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3. O rótulo aposto nos invólucros de moluscos bivalves vivos não embalados em embalagens

unitárias destinadas ao consumidor deve ser guardado pelo retalhista durante pelo

menos 60 dias após a divisão do conteúdo.

CAPÍTULO VIII: OUTROS REQUISITOS

1. Os operadores das empresas do sector alimentar que procedam à armazenagem e transporte de

moluscos bivalves vivos devem assegurar que estes sejam mantidos a uma temperatura que

não seja prejudicial à sua segurança ou viabilidade.

2. Não se deve proceder à reimersão ou ao aspergimento dos moluscos bivalves vivos com água

depois de terem sido embalados para venda a retalho e de terem saído do centro de expedição.

CAPÍTULO IX: REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS AOS PECTINÍDEOS COLHIDOS

FORA DAS ZONAS DE PRODUÇÃO CLASSIFICADAS

Os operadores das empresas do sector alimentar que apanhem pectinídeos fora das zonas de

produção classificadas ou que procedam ao seu manuseamento devem cumprir os seguintes

requisitos.

1. Os pectinídeos só podem ser colocados no mercado caso tenham sido colhidos e manuseados

em conformidade com o Capítulo II, Parte B, e cumpram os requisitos fixados no Capítulo V,

tal como comprovado por um sistema de autocontrolos.

2. Além disso, sempre que a autoridade competente disponha de dados provenientes de

programas oficiais de monitorização que lhe permitam classificar os pesqueiros, serão por

analogia aplicáveis aos pectinídeos as disposições contidas na Parte A do Capítulo II.
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3. Os pectinídeos só podem ser colocados no mercado para consumo humano através de uma

lota, de um centro de expedição ou de um estabelecimento de transformação. Sempre que

manipulem pectinídeos, os operadores das empresas do sector alimentar que explorem esses

estabelecimentos devem informar do facto a autoridade competente e, no que se refere aos

centros de expedição, devem cumprir os requisitos pertinentes fixados nos Capítulos III e IV.

4. Os operadores das empresas do sector alimentar que manipulem pectinídeos devem cumprir:

a) Os requisitos em matéria de documentação estabelecidos nos pontos 3 a 7 do Capítulo I,

sempre que aplicável. Neste caso, o documento de registo deve indicar claramente a

localização da zona em que foram colhidos os pectinídeos; ou

b) No que respeita aos pectinídeos acondicionados e aos pectinídeos embalados, se a

embalagem proporcionar protecção equivalente ao acondicionamento, os requisitos

estabelecidos no Capítulo VII relativos à marca de identificação e à rotulagem.

SECÇÃO VIII: PRODUTOS DA PESCA

1. A presente secção não é aplicável a moluscos bivalves, equinodermes, tunicados e

gastrópodes marinhos destinados a serem colocados vivos no mercado. À excepção dos

Capítulos I e II, é aplicável a esses animais quando estes não são colocados vivos no mercado,

devendo nesse caso ter sido obtidos de acordo com a secção VII.

2. O Capítulo III Partes A, C, e D, o Capítulo IV e o Capítulo V são aplicáveis ao comércio

retalhista.
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3. Os requisitos da presente secção complementam os estabelecidos no Regulamento (CE)

n.º .../2003 *.

a) No caso dos estabelecimentos, incluindo os navios utilizados na produção primária e

operações conexas, complementam os requisitos do Anexo I do referido regulamento.

b) No caso dos outros estabelecimentos, incluindo os navios, as referidas disposições

complementam os requisitos do Anexo II desse regulamento.

4. Relativamente aos produtos da pesca:

a) A produção primária inclui a criação, a pesca e a colheita de produtos vivos da pesca

com vista à sua colocação no mercado; e

b) As operações associadas incluem todas as seguintes operações, na condição de serem

efectuadas a bordo dos navios de pesca: abate, sangria, descabeçamento e evisceração,

remoção das barbatanas, refrigeração e embalagem. Incluem igualmente:

1) o transporte e a armazenagem dos produtos da pesca, cuja natureza não tenha sido

substancialmente alterada, incluindo os produtos vivos da pesca nas explorações

piscícolas em terra;

2) o transporte desses produtos da pesca, cuja natureza não tenha sido

substancialmente alterada, incluindo os produtos vivos da pesca do local de

produção para o primeiro estabelecimento de destino.

                                                
* Número de regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios a inserir pelo Jornal

Oficial.
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CAPÍTULO I: REQUISITOS APLICÁVEIS AOS NAVIOS

Os operadores das empresas do sector alimentar devem garantir que:

1) Os navios utilizados na colheita de produtos da pesca do seu ambiente natural, ou no seu

manuseamento ou transformação após a colheita, cumpram os requisitos estruturais e em

matéria de equipamento estabelecidos na Parte I do presente capítulo; e

2) As operações efectuadas a bordo de navios sejam efectuadas em conformidade com as regras

estabelecidas na Parte II.

I. REQUISITOS ESTRUTURAIS E EM MATÉRIA DE EQUIPAMENTO

A. Requisitos para todos os navios

1. Os navios devem ser concebidos e construídos de forma a não provocar a contaminação dos

produtos com águas residuais do fundo do porão, resíduos de esgotos, fumos, combustível,

óleo, lubrificantes ou outras substâncias nocivas.

2. As superfícies com que os produtos da pesca entram em contacto devem ser constituídas por

materiais resistentes à corrosão, lisos e fáceis de limpar. Os revestimentos superficiais devem

ser duradouros e não tóxicos.

3. O equipamento e os materiais utilizados para trabalhar os produtos da pesca devem ser

constituídos por materiais resistentes à corrosão e fáceis de limpar e desinfectar.

4. Quando os navios têm uma entrada de água para a água usada com os produtos da pesca, essa

entrada deve estar situada numa posição que evite a contaminação do abastecimento de água.
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B. Requisitos para os navios concebidos e equipados para conservar os produtos da pesca frescos

durante mais de 24 horas

1. Os navios designados e equipados para conservar os produtos da pesca durante mais

de 24 horas devem estar equipados com porões, cisternas ou contentores para a armazenagem

dos produtos da pesca no estado refrigerado ou congelado às temperaturas estabelecidas no

Capítulo VII.

2. Os porões devem estar separados do compartimento dos motores e dos locais reservados à

tripulação por meio de divisórias suficientes para evitar qualquer contaminação dos produtos

da pesca armazenados. Os porões e os contentores utilizados para a armazenagem dos

produtos da pesca devem permitir assegurar a sua conservação em condições de higiene

satisfatórias e, sempre que necessário, assegurar que a água de fusão não fica em contacto

com os produtos.

3. Nos navios equipados para a refrigeração dos produtos da pesca em água do mar limpa

refrigerada, as cisternas devem dispor de um sistema que assegure uma temperatura

homogénea no seu interior. Tais sistemas devem assegurar uma taxa de arrefecimento que

garanta que a mistura de peixes e água do mar limpa atinja 3°C, no máximo, seis horas após o

enchimento e 0°C, no máximo, após dezasseis horas e permitir o controlo e, sempre que

necessário, o registo das temperaturas.

C. Requisitos para os navios congeladores

Os navios congeladores devem:

1. Dispor de equipamento de congelação com uma potência suficiente para submeter os produtos

a um abaixamento de temperatura rápido, que permita obter uma temperatura interna não

superior a -18°C;
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2. Dispor de equipamento de refrigeração com uma potência suficiente para manter nos porões

de armazenagem os produtos da pesca a uma temperatura não superior a -18°C. Os porões de

armazenagem devem estar equipados com um dispositivo registador da temperatura colocado

de forma a permitir uma leitura fácil. O sensor de temperatura do leitor deve estar situado na

zona do porão onde a temperatura é mais elevada; e

3. Cumprir os requisitos para os navios concebidos e equipados para conservar os produtos da

pesca frescos durante mais de 24 horas estabelecidos no ponto 2 da parte B.

D. Requisitos para os navios-fábrica

1. Os navios-fábrica devem possuir, pelo menos:

a) Uma área de recepção destinada à colocação a bordo dos produtos da pesca, concebida

para permitir a separação das sucessivas capturas. Essa área deve ser fácil de limpar e

concebida de forma a proteger os produtos da acção do sol ou de outros elementos

atmosféricos, bem como de quaisquer fontes de contaminação;

b) Um sistema higiénico de transporte dos produtos da pesca da área de recepção para os

locais de trabalho;

c) Locais de trabalho com dimensões suficientes para que a preparação e a transformação

dos produtos da pesca possam ser efectuadas em condições de higiene, fáceis de limpar

e desinfectar e concebidos e dispostos por forma a evitar qualquer contaminação dos

produtos;

d) Locais de armazenagem dos produtos acabados com dimensões suficientes, concebidos

de forma a poderem ser limpos com facilidade; se funcionar a bordo uma unidade de

tratamento dos desperdícios, deve ser atribuído à armazenagem desses desperdícios um

porão separado;
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e) Um local de armazenagem do material de embalagem, separado dos locais de

preparação e de transformação dos produtos;

f) Equipamentos especiais para remover, quer directamente para o mar quer, se as

circunstâncias o exigirem, para uma cuba estanque reservada para esse efeito, os

desperdícios ou produtos da pesca impróprios para consumo humano. Se estes

desperdícios forem armazenados e tratados a bordo com vista ao seu saneamento,

devem ser previstos para essa utilização locais separados;

g) Uma entrada de água situada de tal modo que evite a contaminação do abastecimento de

água; e

h) Equipamento de lavagem das mãos para uso do pessoal que procede ao manuseamento

dos produtos da pesca expostos, com torneiras concebidas de forma a evitar a

disseminação da contaminação.

2. No entanto, os navios-fábrica a bordo dos quais os crustáceos e moluscos são cozinhados,

refrigerados e embalados não têm de cumprir os requisitos do ponto 1 se nenhuma outra

operação de manuseamento e transformação tiver lugar a bordo desses navios.

3. Os navios-fábrica que congelem produtos da pesca devem dispor de equipamento que

satisfaça os requisitos para os navios congeladores estabelecidos nos pontos 1 e 2 da Parte C.

II. REQUISITOS EM MATÉRIA DE HIGIENE

1. Aquando da sua utilização, as partes dos navios ou os contentores reservados à armazenagem

dos produtos da pesca devem ser conservados limpos e mantidos em bom estado de

conservação, não podendo em especial ser contaminados pelo carburante ou pelas águas

residuais do fundo do porão.
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2. Assim que possível após entrarem a bordo, os produtos da pesca devem ser colocados ao

abrigo de qualquer contaminação e dos efeitos do sol ou de qualquer outra fonte de calor. A

água utilizada para a sua lavagem deve ser água potável ou, se apropriado, água limpa.

3. Os produtos da pesca devem ser manuseados e armazenados de modo a evitar a sua contusão.

Os manuseadores poderão utilizar instrumentos perfurantes para deslocar peixes de grandes

dimensões ou peixes que os possam ferir, desde que a carne desses produtos não seja

danificada.

4. Os produtos da pesca, com exclusão dos produtos que forem mantidos vivos, devem ser

refrigerados o mais rapidamente possível após a sua colocação a bordo. No entanto, quando a

refrigeração não for possível, os produtos da pesca devem ser desembarcados logo que

possível.

5. O gelo utilizado na refrigeração dos produtos deve ser feito a partir de água potável ou de

água limpa.

6. Quando os peixes forem descabeçados e/ou eviscerados a bordo, essas operações devem ser

efectuadas de modo higiénico, assim que possível após a captura, e os produtos devem ser

lavados imediata e cuidadosamente com água potável, ou água limpa. Nesse caso, as vísceras

e as partes que possam representar um perigo para a saúde pública devem ser separadas assim

que possível e afastadas dos produtos destinados ao consumo humano. Os fígados e as ovas

destinados ao consumo humano devem ser conservados sob gelo, a uma temperatura que se

aproxime da do gelo fundente, ou ser congelados.

7. Sempre que o peixe inteiro para conserva seja congelado em salmoura, o produto deve atingir

uma temperatura não superior a -9°C. A salmoura não deve constituir uma fonte de

contaminação do peixe.
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CAPÍTULO II: REQUISITOS APLICÁVEIS DURANTE E APÓS O DESEMBARQUE

1. Os operadores das empresas do sector alimentar responsáveis pela descarga e o desembarque

dos produtos da pesca devem:

a) Assegurar que o equipamento de descarga e desembarque que entra em contacto com os

produtos da pesca é constituído por materiais fáceis de limpar e desinfectar e é mantido

em bom estado de conservação e limpeza; e

b) Evitar a contaminação dos produtos da pesca durante a descarga e o desembarque, em

especial:

i) efectuando a descarga e o desembarque rapidamente;

ii) colocando os produtos da pesca sem demora num ambiente protegido à

temperatura especificada no Capítulo VII; e

iii) não usando equipamentos e práticas susceptíveis de danificar desnecessariamente

as partes comestíveis dos produtos da pesca.

2. Os operadores das empresas do sector alimentar responsáveis pelas lotas e mercados

grossistas ou respectivas partes em que os produtos da pesca são expostos para venda devem

assegurar o respeito dos seguintes requisitos.

a) i) devem existir locais que possam ser fechados à chave destinados à armazenagem,

em condições de refrigeração, dos produtos da pesca retidos e locais separados

que possam ser fechados à chave para a armazenagem de produtos da pesca

declarados impróprios para consumo humano.
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ii) se as autoridades competentes assim o exigirem, deverá existir um local que possa

ser fechado à chave, dotado de equipamento adequado, para utilização exclusiva

da autoridade competente.

b) Aquando da exposição ou da armazenagem dos produtos da pesca:

i) as instalações não devem ser utilizadas para outros fins;

ii) os veículos que emitam gases de escape susceptíveis de prejudicar a qualidade dos

produtos da pesca não devem ter acesso às instalações;

iii) as pessoas com acesso não devem introduzir outros animais; e

iv) as instalações devem ser bem iluminadas para facilitar os controlos oficiais.

3. Quando não tenha sido possível proceder à refrigeração a bordo do navio, os produtos da

pesca frescos, com exclusão dos que forem mantidos vivos, devem ser refrigerados o mais

rapidamente possível após o desembarque e armazenados a uma temperatura próxima da do

gelo fundente.

4. Os operadores das empresas do sector alimentar devem cooperar com as autoridades

competentes relevantes para que estas possam efectuar os controlos oficiais nos termos do

Regulamento(CE) n.º .../2003 *, em especial no que diz respeito a quaisquer procedimentos de

notificação para o desembarque de produtos da pesca que as autoridades competentes do

Estado-Membro de bandeira ou do Estado-Membro de desembarque possam considerar

necessárias.

                                                
* O número oficial do regulamento sobre os controlos oficiais será inserido pelo Serviço das

Publicações Oficiais.



5420/2/03 REV 2 JAC/cdc 63
ANEXO III DG B I    PT

CAPÍTULO III: REQUISITOS APLICÁVEIS AOS ESTABELECIMENTOS, INCLUINDO

NAVIOS, QUE MANUSEIAM PRODUTOS DA PESCA

Os operadores das empresas do sector alimentar têm de garantir o cumprimento dos seguintes

requisitos, sempre que estes sejam aplicáveis, nos estabelecimentos que manuseiam produtos da

pesca.

A. REQUISITOS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS FRESCOS DA PESCA

1. Quando os produtos refrigerados não embalados não forem distribuídos, expedidos,

preparados ou transformados imediatamente após a sua chegada a um estabelecimento em

terra, devem ser armazenados sob gelo em instalações adequadas. Deve ser readicionado gelo

sempre que necessário. Os produtos frescos embalados devem ser refrigerados a uma

temperatura próxima da do gelo fundente.

2. As operações como o descabeçamento e a evisceração devem ser efectuadas de modo

higiénico. Sempre que a evisceração for possível do ponto de vista técnico e comercial,

deverá ser efectuada o mais rapidamente possível após a captura ou o desembarque.

Imediatamente a seguir a essas operações, os produtos devem ser cuidadosamente lavados

com água potável ou, a bordo dos navios, com água limpa.

3. As operações como a filetagem e o corte devem ser efectuadas de modo a evitar a

contaminação ou conspurcação dos filetes e postas. Os filetes e postas não devem permanecer

nas mesas de trabalho para além do tempo necessário para a sua preparação. Os filetes e

postas devem ser embalados e, sempre que necessário, acondicionados e devem ser

refrigerados o mais rapidamente possível após a sua preparação.
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4. Os contentores utilizados para a distribuição ou a armazenagem em gelo dos produtos da

pesca frescos preparados e não embalados devem evitar que a água de fusão do gelo fique em

contacto com os produtos.

5. Os produtos da pesca frescos inteiros e eviscerados podem ser transportados e armazenados

em água refrigerada a bordo dos navios. Também podem continuar a ser transportados em

água refrigerada após o desembarque, e ser transportados de estabelecimentos de aquicultura,

até chegarem ao primeiro estabelecimento em terra que proceda a qualquer actividade que não

o transporte ou a triagem.

B. REQUISITOS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS CONGELADOS

Os estabelecimentos em terra que procedam à congelação de produtos da pesca devem possuir

equipamento que satisfaça os requisitos estabelecidos para os navios-frigorífico constantes do

Capítulo I, Parte I.C, pontos 1 e 2.

C. REQUISITOS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS DA PESCA MECANICAMENTE

SEPARADOS

Os operadores das empresas do sector alimentar que produzam produtos da pesca mecanicamente

separados devem garantir o cumprimento dos seguintes requisitos.

1. As matérias-primas utilizadas devem satisfazer os seguintes requisitos.

a) Para produzir produtos da pesca mecanicamente separados, só podem ser utilizados

peixes inteiros e espinhas após filetagem.

b) Todas as matérias-primas devem ser isentas de vísceras.
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2. O processo de transformação deve cumprir os seguintes requisitos.

a) A separação mecânica deve ocorrer sem demora injustificada após a filetagem.

b) Se forem utilizados peixes inteiros, estes devem ser previamente eviscerados e lavados.

c) Após o fabrico, os produtos da pesca mecanicamente separados deve ser congelados o

mais rapidamente possível ou incorporados em produtos destinados a congelação ou a

serem submetidos a um tratamento estabilizador.

D. REQUISITOS RELATIVOS AOS PARASITAS

1. Os produtos da pesca a seguir indicados devem ser congelados a uma temperatura não

superior a -20°C em todo o produto durante um período de, pelo menos, 24 horas; esse

tratamento deve aplicar-se ao produto cru ou ao produto acabado:

a) Produtos da pesca a consumir crus ou praticamente crus;

b) Produtos da pesca das seguintes espécies, se tiverem de ser tratadas por um processo de

fumagem fria durante o qual a temperatura interna dos referidos produtos não

exceda 60°C:

i) arenque;

ii) cavalas e sardas;

iii) espadilha;

iv) salmões do Atlântico e do Pacífico (selvagens);
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c) Produtos da pesca marinados e/ou salgados, sempre que o tratamento aplicado seja

insuficiente para destruir as larvas de nemátodes.

2. Os operadores das empresas do sector alimentar não terão de efectuar o tratamento exigido no

ponto 1 se:

a) Existirem dados epidemiológicos que indiquem que os pesqueiros de origem não

apresentam um risco sanitário no que diz respeito à presença de parasitas; e

b) A autoridade competente assim o autorizar.

3. Quando colocados no mercado, os produtos da pesca atrás referidos devem ser acompanhados

de um documento do fabricante que indique o tipo de processo a que foram submetidos,

excepto quando fornecidos ao consumidor final.

CAPÍTULO IV: REQUISITOS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS DA PESCA

TRANSFORMADOS

Os operadores das empresas do sector alimentar que cozam crustáceos e moluscos devem garantir o

cumprimento dos seguintes requisitos.

1. A cozedura deve ser sempre seguida de um arrefecimento rápido. A água utilizada para o

efeito deve ser água potável ou, a bordo dos navios, água limpa. Se não for empregue

qualquer outro método de conservação, o arrefecimento deve prosseguir até se atingir a

temperatura de fusão do gelo.
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2. O descasque deve ser efectuado de modo higiénico, evitando a contaminação do produto. Se

esta operação for feita manualmente, o pessoal deve prestar especial atenção à lavagem das

mãos.

3. Após o descasque, os produtos cozidos devem ser imediatamente congelados ou refrigerados,

o mais rapidamente possível, à temperatura estabelecida no Capítulo VII.

CAPÍTULO V: REGRAS SANITÁRIAS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS DA PESCA

Para além de garantirem o cumprimento dos critérios microbiológicos adoptados nos termos do

Regulamento (CE) n.º .../2003 *, os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar,

em função da natureza do produto ou da espécie, que os produtos da pesca colocados no mercado

para consumo humano cumpram as normas estabelecidas no presente capítulo.

A. PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS DOS PRODUTOS DA PESCA

Os operadores das empresas do sector alimentar deverão efectuar o exame organoléptico dos

produtos da pesca. Esse exame deve assegurar, em especial, que os produtos da pesca cumpram

todos os critérios de frescura.

B. HISTAMINA

Os operadores das empresas do sector alimentar deverão assegurar que não sejam excedidos os

limites aplicáveis à histamina.

                                                
* Número de regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios a inserir pelo Jornal

Oficial.
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C. AZOTO VOLÁTIL TOTAL

Os produtos da pesca não transformados não poderão ser colocados no mercado quando exames

químicos revelem que foram excedidos os limites de ABVT ou de ATMA.

D. PARASITAS

Os operadores das empresas do sector alimentar deverão garantir que os produtos da pesca foram

submetidos a um exame visual para detecção de parasitas visíveis antes de serem colocados no

mercado. Não poderão colocar no mercado para consumo humano produtos da pesca obviamente

contaminados por parasitas.

E. TOXINAS PREJUDICIAIS À SAÚDE HUMANA

1. Não deverão ser colocados no mercado os produtos da pesca derivados de peixes venenosos

das seguintes famílias: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae.

2. Não deverão ser colocados no mercado os produtos da pesca que contenham biotoxinas, tais

como a ciguatoxina ou as toxinas paralisantes dos músculos. Todavia, os produtos da pesca

derivados de moluscos bivalves, equinodermes, tunicados e gastrópodes marinhos poderão ser

colocados no mercado desde que tenham sido produzidos em conformidade com a Secção VII

e cumpram as normas previstas no n.º 2 do Capítulo V dessa Secção.
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CAPÍTULO VI: ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM DOS PRODUTOS DA PESCA

1. Os recipientes em que os produtos da pesca são conservados em gelo devem ser

impermeáveis e devem evitar que a água de fusão do gelo fique em contacto com os produtos.

2. Os blocos congelados preparados a bordo dos navios devem ser adequadamente

acondicionados antes do desembarque.

3. Caso os produtos da pesca sejam acondicionados a bordo dos navios, os operadores das

empresas do sector alimentar deverão garantir que o material de acondicionamento:

a) Não constitua uma fonte de contaminação;

b) Seja armazenado de modo a não ser exposto a um risco de contaminação;

c) Que se destina a voltar a ser utilizado seja fácil de limpar e, se necessário, de

desinfectar.

CAPÍTULO VII: ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS DA PESCA

Os operadores das empresas do sector alimentar devem garantir o cumprimento dos seguintes

requisitos.

1. Os produtos da pesca frescos, os produtos da pesca descongelados não transformados e os

produtos de crustáceos e de moluscos cozidos e refrigerados devem ser mantidos a uma

temperatura próxima da do gelo fundente.
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2. Os produtos da pesca congelados devem ser mantidos a uma temperatura não superior a -18°C,

em todos os pontos do produto; no entanto, o peixe inteiro congelado em salmoura destinado

ao fabrico de conservas, pode ser mantido a uma temperatura não superior a -9°C.

3. Os produtos da pesca mantidos vivos devem ser mantidos a uma temperatura e de uma

maneira que não sejam prejudiciais à segurança alimentar ou à sua viabilidade.

CAPÍTULO VIII: TRANSPORTE DOS PRODUTOS DA PESCA

Os operadores das empresas do sector alimentar que transportam produtos da pesca devem garantir

o cumprimento dos seguintes requisitos.

1. Durante o transporte, os produtos da pesca devem ser mantidos às temperaturas exigidas.

Nomeadamente:

a) Os produtos da pesca frescos, os produtos da pesca descongelados não transformados e

os produtos cozidos e refrigerados provenientes de crustáceos e de moluscos devem ser

mantidos a uma temperatura próxima da do gelo fundente;
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b) Os produtos da pesca congelados, com excepção do peixe congelado em salmoura

destinado ao fabrico de conservas, devem, durante o transporte, ser mantidos a uma

temperatura constante não superior a -18°C, em todos os pontos do produto, com

possíveis breves subidas de 3°C, no máximo.

2. Os operadores das empresas do sector alimentar não têm de cumprir o disposto na alínea b) do

n.º 1 quando os produtos da pesca congelados forem transportados de um armazém frigorífico

para um estabelecimento aprovado para aí serem descongelados à chegada com vista a uma

preparação e/ou transformação, se a distância a percorrer for curta e a autoridade competente

assim o permitir.

3. Se os produtos da pesca forem conservados em gelo, a água de fusão do gelo não pode ficar

em contacto com os produtos.

4. Os produtos da pesca que devam ser colocados vivos no mercado devem ser transportados em

condições que não sejam prejudiciais à segurança alimentar ou à sua viabilidade.

SECÇÃO IX: LEITE CRU E PRODUTOS LÁCTEOS

CAPÍTULO I: LEITE CRU – PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Os operadores das empresas do sector alimentar que produzam ou, se for caso disso, recolham leite

cru devem assegurar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no presente capítulo.
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I. REQUISITOS SANITÁRIOS APLICÁVEIS À PRODUÇÃO DE LEITE CRU

1. O leite cru deve provir de animais:

a) Que não apresentem quaisquer sintomas de doenças infecciosas transmissíveis aos seres

humanos através do leite;

b) Que se encontrem em bom estado geral de saúde, não apresentem sinais de doença que

possam resultar na contaminação do leite e, em especial, não sofram de qualquer

infecção do tracto genital com descarga, de enterite com diarreia e febre ou de uma

inflamação reconhecível do úbere;

c) Que não apresentem qualquer ferida do úbere susceptível de afectar o leite;

d) Aos quais não tenham sido administradas substâncias ou produtos não autorizados e que

não tenham sido objecto de um tratamento ilegal na acepção da Directiva 96/23/CE; e

e) Em relação aos quais, em caso de administração de substâncias ou produtos autorizados,

tenha sido respeitado o intervalo de segurança prescrito para esses produtos ou

substâncias.
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2. a) Em especial, no tocante à brucelose, o leite cru deve provir de:

i) vacas ou búfalas pertencentes a um efectivo que, na acepção da

Directiva 64/432/CEE 1, esteja indemne ou oficialmente indemne de brucelose;

ii) ovelhas ou cabras pertencentes a uma exploração oficialmente indemne ou

indemne de brucelose, na acepção da Directiva 91/68/CEE 2; ou

iii) fêmeas de outras espécies pertencentes, no caso de espécies sensíveis à brucelose,

a efectivos examinados regularmente para detecção dessa doença ao abrigo de um

plano de controlo aprovado pela autoridade competente.

b) No tocante à tuberculose, o leite cru deve provir de:

i) vacas ou búfalas pertencentes a um efectivo que, na acepção da

Directiva 64/432/CEE, esteja oficialmente indemne de tuberculose; ou

ii) fêmeas de outras espécies pertencentes, no caso de espécies sensíveis à

tuberculose, a efectivos examinados regularmente para detecção dessa doença ao

abrigo de um plano de controlo aprovado pela autoridade competente.

                                                
1 Directiva 64/432/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1964, relativa a problemas de

fiscalização sanitária em matéria de comércio intracomunitário de animais das espécies
bovina e suína (JO 121 de 29.7.1964, p. 1977 [Edição especial portuguesa: Capítulo 03,
Fascículo 1, p. 77]). Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.º 1226/2002 (JO L 179 de 9.7.2002, p. 13).

2 Directiva 91/68/CEE do Conselho, de 28 de Janeiro de 1991, relativa às condições de polícia
sanitária que regem as trocas comerciais intracomunitárias de ovinos e caprinos (JO L 46
de 19.2.1991, p. 19). Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela
Decisão 2002/261/CE da Comissão (JO L 91 de 6.4.2002, p. 31).



5420/2/03 REV 2 JAC/cdc 74
ANEXO III DG B I    PT

c) Se forem mantidas juntamente com vacas, as cabras devem ser inspeccionadas e

testadas relativamente à tuberculose.

3. Todavia, o leite cru proveniente de animais que não satisfaçam os requisitos do ponto 2 pode

ser utilizado com a autorização da autoridade competente:

a) No caso de vacas ou búfalas que não apresentem uma reacção positiva aos testes da

tuberculose ou da brucelose nem quaisquer sintomas dessas doenças, após ter sido

submetido a um tratamento térmico na sequência do qual apresente uma reacção

negativa ao teste da fosfatase;

b) No caso de ovelhas ou cabras que não apresentem uma reacção positiva aos testes da

brucelose ou que tenham sido vacinadas contra a brucelose no âmbito de um programa

de erradicação aprovado e que não apresentem qualquer sintoma dessa doença, quer:

i) para o fabrico de queijo com um período de maturação de, pelo menos, dois

meses; quer

ii) após ter sido submetido a um tratamento térmico na sequência do qual apresente

uma reacção negativa ao teste da fosfatase; e

c) No caso de fêmeas de outras espécies que não apresentem uma reacção positiva aos

testes da tuberculose ou da brucelose nem quaisquer sintomas dessas doenças, mas

pertencentes a um efectivo no qual a brucelose ou a tuberculose tenha sido detectada em

resultado dos exames referidos na alínea a), subalínea iii), ou na alínea b), subalínea ii),

do ponto 2, depois de tratado para garantir a sua segurança.
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4. Não pode ser utilizado para consumo humano o leite cru proveniente de qualquer animal que

não satisfaça os requisitos dos pontos 1 a 3, em especial de um animal que apresente

individualmente uma reacção positiva aos testes profiláticos da tuberculose ou da brucelose,

em conformidade com a Directiva 64/432/CEE e a Directiva 91/68/CEE.

5. O isolamento dos animais infectados ou que se suspeite estarem infectados com qualquer das

doenças referidas nos pontos 1 ou 2 deve permitir evitar eficazmente qualquer efeito negativo

para o leite dos outros animais.

II. HIGIENE NAS EXPLORAÇÕES DE PRODUÇÃO DE LEITE

A. Requisitos aplicáveis às instalações e ao equipamento

1. O equipamento de ordenha e os locais em que o leite é armazenado, manuseado ou arrefecido

devem estar situados e ser construídos de forma a limitar o risco de contaminação do leite.

2. Os locais destinados à armazenagem de leite devem estar protegidos contra os parasitas, estar

adequadamente separados dos locais de estabulação e, quando necessário para cumprir os

requisitos previstos na parte B, dispor de um equipamento de refrigeração adequado.

3. As superfícies do equipamento destinado a entrar em contacto com o leite (utensílios,

recipientes, cisternas, etc., utilizados na ordenha, na recolha ou no transporte) devem ser

fáceis de limpar e, se necessário, desinfectar, e ser mantidas em boas condições. Para tal,

devem ser utilizados materiais lisos, laváveis e não tóxicos.
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4. Após utilização, essas superfícies devem ser limpas e, se necessário, desinfectadas. Depois de

cada transporte, ou de cada série de transportes se o período que medeia entre a descarga e o

carregamento seguinte for muito curto, mas, de qualquer forma, pelo menos uma vez por dia,

os recipientes e cisternas utilizados para o transporte de leite cru devem ser limpos e

desinfectados de forma adequada antes de voltarem a ser utilizados.

B. Higiene durante a ordenha, a recolha e o transporte

1. A ordenha deve ser efectuada de forma higiénica, devendo-se assegurar, em especial, que:

a) Antes do início da ordenha, as tetas, o úbere e as partes adjacentes estejam limpos;

b) O leite de cada animal seja inspeccionado, para detecção de quaisquer anomalias do

ponto de vista organoléptico ou físico-químico, pelo ordenhador ou mediante a

utilização de um método que atinja resultados equivalentes e que o leite que apresente

anomalias não seja utilizado para consumo humano;

c) O leite de animais que apresentem sinais clínicos de doença do úbere não seja utilizado

para consumo humano, a não ser de acordo com as instruções do veterinário;

d) Sejam identificados os animais submetidos a tratamento médico susceptíveis de

provocar a transferência de resíduos para o leite, e que o leite obtido desses animais

antes do final do intervalo de segurança prescrito não seja utilizado para consumo

humano; e
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e) Os líquidos ou aerossóis para as tetas só são utilizados se a autoridade competente os

tiver aprovado e desde que não provoquem níveis inaceitáveis de resíduos no leite.

2. Imediatamente após a ordenha, o leite deve ser mantido num local limpo, concebido e

equipado de modo a evitar qualquer contaminação. Deve ser arrefecido imediatamente não

excedendo os 8°C, no caso de a recolha ser feita diariamente, ou não excedendo os 6°C, caso

a recolha não seja feita diariamente.

3. Durante o transporte, deve ser mantida a cadeia de frio e, à chegada ao estabelecimento de

destino, a temperatura do leite não deve ser superior a 10°C.

4. Os operadores das empresas do sector alimentar podem não cumprir os requisitos de

temperatura previstos nos pontos 2 e 3, desde que o leite satisfaça os critérios previstos na

Parte III e quer:

a) O leite seja transformado nas 2 horas que se seguem à ordenha; quer

b) Seja necessária uma temperatura mais elevada por razões de ordem tecnológica ligadas

ao fabrico de determinados produtos lácteos e a autoridade competente o autorize.

C. Higiene do pessoal

1. O pessoal que efectua a ordenha e/ou manuseia o leite cru deve usar vestuário limpo e

adequado.
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2. O pessoal que efectua a ordenha deve manter um nível elevado de higiene pessoal. É

necessário que, junto ao local de ordenha, existam instalações adequadas para que o pessoal

que a efectua e manuseia o leite cru possa lavar as mãos e os braços.

III. CRITÉRIOS APLICÁVEIS AO LEITE CRU

1. Na pendência da fixação de normas no âmbito de legislação mais específica sobre a qualidade

do leite e dos produtos lácteos, são aplicáveis os seguintes critérios para o leite cru.

2. Deve ser controlado um número representativo de amostras de leite cru colhidas em

explorações de produção de leite por amostragem aleatória para verificar a sua conformidade

com o disposto nos pontos 3 e 4. Os controlos podem ser efectuados:

a) Pelo ou por conta do operador da empresa do sector alimentar que produz o leite;

b) Pelo ou por conta do operador da empresa do sector alimentar que recolhe ou

transforma o leite;

c) Por ou por conta de um grupo de operadores das empresas do sector alimentar;

d) No contexto de um regime de controlo nacional ou regional.
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3. a) Os operadores das empresas do sector alimentar devem dar início aos procedimentos

necessários para assegurar que o leite cru obedece aos seguintes critérios:

i) no tocante ao leite cru de vaca:

Contagem em placas a 30°C (por ml) < 100 000 *

Contagem de células somáticas (por ml) < 400 000 **

ii) no tocante ao leite cru de outras espécies:

Contagem em placas a 30°C (por ml) < 1 500 000 *

b) Todavia, se se pretender utilizar leite cru de espécies diferentes da vaca no fabrico de

produtos feitos com leite cru por um processo que não inclua nenhum tratamento

térmico, os operadores das empresas do sector alimentar devem tomar as medidas

necessárias para assegurar que o leite cru utilizado obedece ao seguinte critério:

Contagem em placas a 30°C (por ml) < 500 000 *

* Média geométrica constatada ao longo de um período de dois meses, com, pelo menos,

duas colheitas mensais.
** Média geométrica constatada ao longo de um período de três meses, com, pelo menos,

uma colheita mensal, a não ser que a autoridade competente especifique outra

metodologia para atender às variações sazonais nos níveis de produção.
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4. Sem prejuízo da Directiva 96/23/CE, os operadores das empresas do sector alimentar devem

dar início aos procedimentos destinados a garantir que não é colocado leite cru no mercado:

a) Cujo teor de resíduos de antibióticos ultrapasse os níveis autorizados para qualquer uma

das substâncias referidas nos Anexos I e III do Regulamento (CEE) n.º 2377/90 1; ou

b) Em que o total combinado dos resíduos de todas as substâncias antibióticas ultrapasse

qualquer valor máximo permitido.

5. Quando o leite cru não estiver conforme com o disposto nos pontos 3 e 4, os operadores das

empresas do sector alimentar deverão informar a autoridade competente e tomar medidas para

corrigir a situação.

CAPÍTULO II: REQUISITOS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS LÁCTEOS

I. REQUISITOS DE TEMPERATURA

1. Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que, logo após a sua

admissão num estabelecimento de transformação, o leite seja rapidamente arrefecido a uma

temperatura não superior a 6°C e mantido a essa temperatura até ser transformado.

2. Todavia, os operadores das empresas do sector alimentar podem manter o leite a uma

temperatura mais elevada caso:

a) A transformação tenha início imediatamente após a ordenha ou nas 4 horas seguintes à

admissão no estabelecimento de transformação; ou

                                                
1 Regulamento (CEE) n.º 2377/90 do Conselho, de 26 de Junho de 1990, que prevê um

processo comunitário para o estabelecimento de limites máximos de resíduos de
medicamentos veterinários nos alimentos de origem animal (JO L 224 de 18.8.1990, p. 1).
Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 665/2003 da
Comissão (JO L 96 de 12.4.2003, p. 7).
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b) A autoridade competente autorize uma temperatura mais elevada por razões de ordem

tecnológica ligadas ao fabrico de determinados produtos lácteos.

II. REQUISITOS RELATIVOS AO TRATAMENTO TÉRMICO

1. Sempre que o leite cru ou um produto lácteo seja submetido a um tratamento térmico, os

operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que ele satisfaz os requisitos do

Regulamento (CE) n.º .../2003 *, Anexo II, Capítulo XI.

2. Ao ponderarem se o leite cru deve ser submetido a tratamento térmico, os operadores das

empresas do sector alimentar devem:

a) Ter em atenção os procedimentos desenvolvidos em conformidade com os princípios

de HACCP nos termos do Regulamento (CE) n.º .../2003 *; e

b) Cumprir todos os requisitos que a autoridade competente possa impor a este respeito, ao

aprovar os estabelecimentos ou efectuar os controlos nos termos do Regulamento (CE)

n.º .../2003 **.

                                                
* Número de regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios a inserir pelo Jornal

Oficial.
** Número de regulamento sobre os controlos oficiais a inserir pelo Jornal Oficial.
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III. CRITÉRIOS APLICÁVEIS AO LEITE CRU DE VACA

1. Os operadores das empresas do sector alimentar que fabriquem produtos lácteos devem tomar

medidas para assegurar que, imediatamente antes da transformação:

a) O leite cru de vaca utilizado para preparar produtos lácteos apresente uma contagem em

placas a 30°C inferior a 300 000 por ml; e

b) O leite de vaca transformado utilizado para preparar produtos lácteos apresente uma

contagem em placas a 30°C inferior a 100 000 por ml.

2. Sempre que o leite não obedeça aos critérios previstos no ponto 1, o operador da empresa do

sector alimentar em questão deve informar a autoridade competente e tomar medidas para

corrigir a situação.

CAPÍTULO III: ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

O fecho das embalagens destinadas ao consumidor deve ser efectuado, imediatamente após o

enchimento, no estabelecimento em que é realizado o último tratamento térmico dos produtos

lácteos líquidos, por meio de um dispositivo de fecho que impeça a contaminação. O sistema de

fecho deve ser concebido de modo a que seja possível identificar clara e facilmente as embalagens

que foram abertas.
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CAPÍTULO IV: ROTULAGEM

1. Para além dos requisitos previstos na Directiva 2000/13/CE e excepto nos casos contemplados

nos pontos 4 e 5 do artigo 13.º dessa directiva, a rotulagem deve ostentar claramente:

a) No caso do leite cru destinado ao consumo humano directo, os termos "leite cru";

b) No caso dos produtos feitos com leite cru, cujo processo de fabrico não inclua nenhum

tratamento térmico nem físico ou químico, os termos "feito com leite cru".

2. Os requisitos constantes do ponto 1 são aplicáveis aos produtos destinados ao comércio

retalhista. O termo "rotulagem" abrange qualquer embalagem, documento, aviso, rótulo, anel

ou gargantilha que acompanhe ou seja referente a esses produtos.

CAPÍTULO V: MARCAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Em derrogação do requisito da Secção I do Anexo II:

1. Em vez de indicar o número de aprovação do estabelecimento, a marca de identificação pode

incluir uma referência à localização do número de aprovação do estabelecimento no

acondicionamento ou na embalagem;

2. No caso de garrafas reutilizáveis, a marca de identificação pode indicar apenas as iniciais do

país remetente e o número de aprovação do estabelecimento.
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SECÇÃO X: OVOS E OVOPRODUTOS

CAPÍTULO I: OVOS

1. Nas instalações do produtor e até à venda ao consumidor, os ovos devem ser mantidos limpos,

secos, isentos de odores estranhos, eficazmente protegidos dos choques e ao abrigo da

exposição directa ao sol.

2. Os ovos devem ser armazenados e transportados à temperatura, de preferência constante, mais

adequada para assegurar uma conservação óptima das suas propriedades higiénicas.

3. Os ovos devem ser entregues ao consumidor num prazo máximo de 21 dias após a postura.

CAPÍTULO II: OVOPRODUTOS

I. REQUISITOS APLICÁVEIS AOS ESTABELECIMENTOS

Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que os estabelecimentos de

fabrico de ovoprodutos sejam construídos, organizados e equipados de forma a garantir a separação

das seguintes operações:

1) Lavar, secar e desinfectar os ovos sujos, se for caso disso;

2) Partir os ovos, recolher o seu conteúdo e remover os pedaços de casca e membranas; e

3) Quaisquer operações não referidas nos pontos 1 e 2.
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II. MATÉRIAS-PRIMAS PARA O FABRICO DE OVOPRODUTOS

Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que as matérias-primas utilizadas

no fabrico de ovoprodutos obedeçam aos seguintes requisitos.

1. As cascas dos ovos utilizados no fabrico de ovoprodutos devem estar completamente

desenvolvidas e não apresentar fendas. No entanto, os ovos fendidos podem ser utilizados

para o fabrico de ovoprodutos caso o estabelecimento de produção ou um centro de

embalagem os entregue directamente a um estabelecimento de transformação, onde devem ser

partidos logo que possível.

2. Os ovos líquidos obtidos num estabelecimento aprovado para o efeito podem ser utilizados

como matéria-prima. Os ovos líquidos devem ser obtidos de acordo com os requisitos

constantes dos pontos 1, 2, 3, 4 e 7 da parte III.

III. REQUISITOS ESPECIAIS DE HIGIENE APLICÁVEIS AO FABRICO DE

OVOPRODUTOS

Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que todas as operações sejam

efectuadas de modo a evitar qualquer contaminação durante a produção, manuseamento e

armazenagem dos ovoprodutos, garantindo, em especial, o cumprimento dos seguintes requisitos.

1. Os ovos só devem ser partidos se estiverem limpos e secos.
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2. Os ovos devem ser partidos de um modo que reduza ao mínimo os riscos de contaminação,

devendo-se, em especial, assegurar uma separação adequada das restantes operações. Os ovos

fendidos devem ser transformados logo que possível.

3. Os ovos que não sejam de galinha, de perua ou de pintada devem ser manuseados e

transformados separadamente. O equipamento deve estar limpo e desinfectado antes de

recomeçar a transformação de ovos de galinha, de perua e de pintada.

4. O conteúdo dos ovos não pode ser obtido por centrifugação ou esmagamento destes e os

restos das claras de ovo não podem ser extraídos das cascas vazias por centrifugação quando

se destinem ao consumo humano.

5. Depois de partidos os ovos, todas as partículas do ovoproduto devem ser submetidas, tão

rapidamente quanto possível, a uma transformação destinada a eliminar riscos

microbiológicos ou a reduzi-los para um nível aceitável. Os lotes cuja transformação tenha

sido insuficiente devem ser submetidos imediatamente a uma nova transformação no mesmo

estabelecimento, na condição de o novo tratamento os tornar próprios para consumo humano.

Caso se verifique que um lote é impróprio para consumo humano, deve ser desnaturado por

forma a assegurar-se que não é utilizado para esse fim.

6. Não é exigida nenhuma transformação para as claras de ovo destinadas ao fabrico de

albumina seca ou cristalizada a submeter posteriormente a tratamento térmico.
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7. Se a transformação não for efectuada imediatamente após os ovos terem sido partidos, os ovos

líquidos devem ser armazenados quer congelados, quer a uma temperatura não superior a 4°C.

O período de armazenagem a 4°C antes da transformação não deve exceder 48 horas.

Todavia, estes requisitos não se aplicam aos produtos a que será retirado o açúcar, caso esse

processo seja levado a cabo logo que possível.

8. Os produtos que não tenham sido estabilizados de modo a poderem ser conservados à

temperatura ambiente devem ser arrefecidos até atingirem uma temperatura não superior

a 4°C. Os produtos para congelação devem ser congelados imediatamente após a

transformação.

IV. ESPECIFICAÇÕES ANALÍTICAS

1. A concentração de ácido 3-hidroxibutírico não deve exceder 10 mg/kg de matéria seca do

ovoproduto não modificado.

2. O teor de ácido láctico das matérias-primas utilizadas no fabrico de ovoprodutos não deve

exceder 1 g/kg de matéria seca. Contudo, para os produtos fermentados, esse valor deve ser o

registado antes do processo de fermentação.

3. A quantidade de restos de cascas, de membranas de ovo e de quaisquer outras partículas no

ovoproduto transformado não deve exceder 100 mg/kg de ovoproduto.

V. ROTULAGEM E MARCAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO

1. Para além dos requisitos gerais em matéria de marcação de identificação estabelecidos na

Secção I do Anexo II, as remessas de ovoprodutos destinados não ao comércio retalhista, mas

a serem utilizados como ingrediente no fabrico de outro produto devem ostentar um rótulo

com a temperatura a que os ovoprodutos devem ser mantidos e o período durante o qual a

conservação pode, pois, ser assegurada.
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2. No caso dos ovos líquidos, o rótulo referido no ponto 1 deve também ostentar a seguinte

indicação: "ovoprodutos não pasteurizados – a tratar no local de destino" e mencionar a data e

a hora a que os ovos foram partidos.

SECÇÃO XI: COXAS DE RÃ E CARACÓIS

Os operadores das empresas do sector alimentar que preparem coxas de rã e caracóis para consumo

humano devem assegurar o cumprimento dos seguintes requisitos.

1. As rãs e os caracóis devem ser abatidos num estabelecimento construído, organizado e

equipado para o efeito.

2. Os estabelecimentos onde se procede à preparação de coxas de rã devem ter uma sala

reservada para a armazenagem e a lavagem das rãs vivas, seu abate e sangria. Essa sala deve

estar fisicamente separada da sala de preparação.

3. As rãs e os caracóis mortos por um processo diferente do abate no estabelecimento não devem

ser preparados para consumo humano.

4. As rãs e os caracóis devem ser sujeitos a um exame organoléptico efectuado por amostragem.

Se esse exame indicar que podem apresentar um risco, não devem ser utilizados para consumo

humano.
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5. Imediatamente após a sua preparação, as coxas de rã devem ser abundantemente lavadas com

água potável corrente e ser imediatamente refrigeradas a temperatura próxima do gelo

fundente, congeladas, ou transformadas.

6. Após o abate, os hepato-pâncreas dos caracóis devem, se puderem representar um risco, ser

removidos e não devem ser utilizados para consumo humano.

SECÇÃO XII: GORDURAS ANIMAIS FUNDIDAS E TORRESMOS

CAPÍTULO I: REQUISITOS APLICÁVEIS AOS ESTABELECIMENTOS DE RECOLHA OU

DE TRANSFORMAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS

Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que os estabelecimentos que

procedam à recolha ou à transformação das matérias-primas para produção de gorduras animais

fundidas e torresmos cumpram os seguintes requisitos.

1. Os centros encarregados da recolha das matérias-primas e do seu subsequente transporte para

os estabelecimentos de transformação devem dispor de instalações para a armazenagem das

matérias-primas a uma temperatura não superior a 7°C.

2. Cada estabelecimento de transformação deve dispor de:

a) Instalações de refrigeração;
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b) Uma sala de expedição, excepto se o estabelecimento só expedir gorduras animais

fundidas a granel; e

c) Se for caso disso, equipamento adequado para a preparação de produtos que consistam

em gorduras animais fundidas, misturadas com outros géneros alimentícios e/ou

condimentos.

3. No entanto, as instalações de refrigeração exigidas no ponto 1 e na alínea a) do ponto 2 não

são necessárias se as disposições tomadas quanto ao fornecimento de matérias-primas

assegurarem que estas nunca serão armazenadas nem transportadas sem refrigeração activa,

excepto nas condições definidas na alínea d) do ponto 1 do Capítulo II.

CAPÍTULO II: REQUISITOS DE HIGIENE PARA A PREPARAÇÃO DE GORDURAS

ANIMAIS FUNDIDAS E TORRESMOS

Os operadores das empresas do sector alimentar que preparem gorduras animais fundidas e

torresmos devem assegurar o cumprimento dos seguintes requisitos:

1. As matérias-primas devem:

a) Provir de animais que foram abatidos num matadouro e que foram considerados

próprios para consumo humano na sequência de inspecções ante mortem e post mortem;

b) Consistir em tecidos adiposos ou ossos que estejam razoavelmente isentos de sangue e

impurezas;
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c) Ser provenientes de estabelecimentos registados ou aprovados ao abrigo do

Regulamento (CE) n.º .../2003 * ou do presente regulamento; e

d) Até à extracção das gorduras, ser transportadas e armazenadas em boas condições de

higiene e a uma temperatura interna não superior a 7°C. No entanto, as matérias-primas

podem ser armazenadas e transportadas sem refrigeração activa se a extracção das

gorduras for realizada no prazo de 12 horas a seguir ao dia da sua obtenção.

2. Durante a extracção das gorduras, é proibida a utilização de solventes.

3. Sempre que as gorduras para refinação satisfaçam as normas estabelecidas no ponto 4, as

gorduras animais fundidas preparadas em conformidade com os pontos 1 e 2 podem ser

refinadas no mesmo estabelecimento ou noutro estabelecimento para melhorar as suas

qualidades físico-químicas.

                                                
* Número de regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios a inserir pelo Jornal

Oficial.
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4. As gorduras animais fundidas, consoante o seu tipo, devem satisfazer as seguintes normas:

Ruminantes Suínos Outras gorduras animais
Sebo comestível Sebo para

refinação
Gorduras

comestíveis
Banha e outras
gorduras para

refinação

Comestíveis Para
refinação

Primeira
extracção 1

Outra Banha 2 Outra

Ácidos gordos
livres (m/m % de
ácido oleico), no
máximo

0,75 1,25 3,0 0,75 1,25 2,0 1,25 3,0

Peróxido, no
máximo

4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 10 meq/kg

Impurezas
insolúveis totais

0,15%, no máximo 0,5%, no máximo

Cheiro, sabor, cor Normal
1 Gorduras animais fundidas extraídas a baixa temperatura de gorduras frescas do coração, omento, rins e

mesentério de bovinos, bem como gorduras provenientes de salas de desmancha.
2 Gorduras animais fundidas extraídas dos tecidos adiposos dos suínos.

5. Os torresmos destinados ao consumo humano devem ser armazenados em conformidade com

os seguintes requisitos de temperatura.

a) Sempre que os torresmos sejam obtidos a uma temperatura não superior a 70°C, devem

ser armazenados:

i) a uma temperatura não superior a 7°C durante um período que não

exceda 24 horas; ou

ii) a uma temperatura não superior a -18°C.
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b) Sempre que os torresmos sejam obtidos a uma temperatura superior a 70°C e tenham

um teor de humidade igual ou superior a 10% (m/m), devem ser armazenados:

i) a uma temperatura não superior a 7°C durante um período que não

exceda 48 horas; ou

ii) a uma temperatura não superior a -18°C.

c) Sempre que os torresmos sejam obtidos a uma temperatura superior a 70°C e tenham

um teor de humidade inferior a 10% (m/m), não há qualquer requisito específico.

SECÇÃO XIII: ESTÔMAGOS, BEXIGAS E INTESTINOS TRATADOS

Os operadores das empresas do sector alimentar que tratem estômagos, bexigas e intestinos devem

assegurar o cumprimento dos seguintes requisitos.

1. Os intestinos, bexigas e estômagos de animais só podem ser colocados no mercado se:

a) Provierem de animais que foram abatidos num matadouro e que foram considerados

próprios para consumo humano, na sequência de inspecções ante mortem e post

mortem;

b) Tiverem sido salgados, aquecidos ou secos; e

c) Após o tratamento referido na alínea b), forem tomadas medidas eficazes para evitar

qualquer recontaminação.
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2. Os estômagos, bexigas e intestinos tratados que não possam ser mantidos à temperatura

ambiente devem ser armazenados refrigerados, utilizando instalações destinadas a esse fim até

à sua expedição. Os produtos não salgados nem secos devem nomeadamente ser mantidos a

uma temperatura não superior a 3°C.

SECÇÃO XIV: GELATINA

1. Os operadores das empresas do sector alimentar que fabriquem gelatina devem assegurar o

cumprimento dos requisitos da presente secção.

2. Para efeitos da presente secção, entende-se por "curtimento" o endurecimento de couros, por

meio de agentes vegetais de curtimento, sais de crómio ou outras substâncias, tais como sais

de alumínio, sais férricos, sais de silício, aldeídos ou quinonas ou outros endurecedores

sintéticos.

CAPÍTULO I: REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS MATÉRIAS-PRIMAS

1. Para a produção de gelatina destinada a ser utilizada nos géneros alimentícios podem ser

utilizadas as seguintes matérias-primas:

a) Ossos;

b) Peles e couros de ruminantes de criação;

c) Peles de suínos;

d) Pele de aves de capoeira;
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e) Tendões e nervos;

f) Peles e couros de caça selvagem; e

g) Pele e espinhas de peixe.

2. É proibida a utilização de peles e couros se estes tiverem sido submetidos a qualquer processo

de curtimento, independentemente de esse processo ter sido ou não concluído.

3. As matérias-primas enumeradas nas alíneas a) a e) do ponto 1 devem provir de animais

abatidos num matadouro e cujas carcaças foram consideradas próprias para consumo humano

na sequência de inspecções ante mortem e post mortem ou, no caso de couros e peles

selvagem, de animais considerados próprios para consumo humano.

4. As matérias-primas devem provir de estabelecimentos registados ou aprovados ao abrigo do

Regulamento (CE) n.º .../2003 * ou do presente regulamento.

5. Os centros de recolha e as fábricas de curtumes podem também fornecer matérias-primas para

a produção de gelatina destinada ao consumo humano se as autoridades competentes lhes

concederem autorização para tal e se satisfizerem os seguintes requisitos.

a) Devem dispor de câmaras de armazenagem com pavimento resistente e paredes lisas,

fáceis de limpar e desinfectar e, se for caso disso, com instalações de refrigeração.

                                                
* Número de regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios a inserir pelo Jornal

Oficial.
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b) As câmaras de armazenagem devem ser mantidas em condições satisfatórias de

conservação e limpeza, de forma a não constituírem uma fonte de contaminação das

matérias-primas.

c) Se nessas instalações forem armazenadas e/ou transformadas matérias-primas que não

estejam em conformidade com o presente capítulo, essas matérias-primas devem,

durante as fases de recepção, armazenagem, transformação e expedição, ser separadas

das matérias-primas em conformidade com o presente capítulo.

CAPÍTULO II: TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DAS MATÉRIAS-PRIMAS

1. Em vez da marca de identificação prevista na Secção I do Anexo II, as matérias-primas

devem ser acompanhadas, durante o transporte, e aquando da entrega nos centros de recolha,

nas fábricas de curtumes e nos estabelecimentos de produção de gelatina, de um documento

que indique o estabelecimento de origem e que inclua a informação constante do Apêndice ao

presente Anexo.

2. As matérias-primas devem ser transportadas e armazenadas refrigeradas ou congeladas,

excepto no caso de serem transformadas nas 24 horas que se seguem ao início do seu

transporte. No entanto, os ossos desengordurados e secos e a osseína, os couros salgados,

secos e tratados com cal e as peles e os couros submetidos a um tratamento alcalino ou ácido

podem ser transportados e armazenados à temperatura ambiente.
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CAPÍTULO III: REQUISITOS APLICÁVEIS AO FABRICO DE GELATINA

1. O processo de produção de gelatina deve garantir que:

a) Todas as matérias de ossos de ruminantes nascidos, criados ou abatidos em países ou

regiões com uma baixa incidência de BSE em conformidade com a classificação da

legislação comunitária sejam submetidas a um processo que assegure que todas essas

matérias sejam finamente trituradas e desengorduradas com água quente e tratadas com

ácido clorídrico diluído (a uma concentração de 4%, no mínimo, e com pH < 1,5)

durante um período de, pelo menos, dois dias, seguido de um tratamento alcalino com

uma solução de cal saturada (pH > 12,5) durante um período de, pelo menos, 20 dias,

com uma fase de esterilização a 138-140°C durante quatro segundos, ou de qualquer

processo equivalente aprovado; e

b) As outras matérias-primas 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 purificação

por filtração e esterilização.

2. Se um operador de uma empresa do sector alimentar que fabrica gelatina satisfizer os

requisitos aplicáveis à gelatina destinada ao consumo humano em relação à totalidade da

gelatina que produz, pode produzir e armazenar gelatina não destinada ao consumo humano

no mesmo estabelecimento.
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CAPÍTULO IV: REQUISITOS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS ACABADOS

Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que a gelatina satisfaça os limites

aplicáveis aos resíduos estabelecidos no seguinte quadro:

Resíduo Limite

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 (Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Farmacopeia Europeia 1986 (V2O2)) 10 ppm

SECÇÃO XV: COLAGÉNIO

1. Os operadores das empresas do sector alimentar que fabriquem colagénio devem assegurar o

cumprimento dos requisitos da presente secção.

2. Para efeitos da presente secção, entende-se por "curtimento" o endurecimento de couros, por

meio de agentes vegetais de curtimento, sais de crómio ou outras substâncias, tais como sais

de alumínio, sais férricos, sais de silício, aldeídos ou quinonas ou outros endurecedores

sintéticos.
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CAPÍTULO I: REQUISITOS APLICÁVEIS ÀS MATÉRIAS-PRIMAS

1. Para a produção de colagénio destinado a ser utilizado nos géneros alimentícios, podem ser

utilizadas as seguintes matérias-primas:

a) Peles e couros de ruminantes de criação;

b) Peles e ossos de suínos;

c) Pele de aves de capoeira;

d) Tendões;

e) Peles e couros de caça selvagem; e

f) Pele e espinhas de peixe.

2. É proibida a utilização de peles e couros se estes tiverem sido submetidos a qualquer processo

de curtimento, independentemente de esse processo ter sido ou não concluído.

3. As matérias-primas enumeradas nas alíneas a) a d) do ponto 1 devem provir de animais

abatidos num matadouro, cujas carcaças tenham sido consideradas próprias para consumo

humano na sequência de inspecções ante mortem e post mortem ou, no caso de couros e peles

de caça selvagem, de animais considerados próprios para consumo humano.
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4. As matérias-primas devem provir de estabelecimentos registados ou aprovados ao abrigo do

Regulamento (CE) n.º .../2003 * ou do presente regulamento.

5. Os centros de recolha e as fábricas de curtumes podem também fornecer matérias-primas para

a produção de colagénio destinado ao consumo humano se as autoridades competentes lhes

concederem autorização para tal, e se satisfizerem os seguintes requisitos.

a) Devem dispor de câmaras de armazenagem com pavimento resistente e paredes lisas,

fáceis de limpar e desinfectar e, se for caso disso, com instalações de refrigeração.

b) As câmaras de armazenagem devem ser mantidas em condições satisfatórias de

conservação e limpeza, de forma a não constituírem uma fonte de contaminação das

matérias-primas.

c) Se nessas instalações forem armazenadas e/ou transformadas matérias-primas que não

estejam em conformidade com o presente capítulo, essas matérias-primas devem,

durante as fases de recepção, armazenagem, transformação e expedição, ser separadas

das matérias-primas em conformidade com o presente capítulo.

CAPÍTULO II: TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DAS MATÉRIAS-PRIMAS

1. Em vez da marca de identificação prevista na Secção I do Anexo II, as matérias-primas

devem ser acompanhadas, durante o transporte, e aquando da entrega nos centros de recolha,

nas fábricas de curtumes e nos estabelecimentos de produção de colagénio, de um documento

que indique o estabelecimento de origem e que inclua a informação prevista no Apêndice ao

presente Anexo.

                                                
* Número de regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios a inserir pelo Jornal

Oficial.
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2. As matérias-primas devem ser transportadas e armazenadas refrigeradas ou congeladas,

excepto no caso de serem transformadas nas 24 horas que se seguem ao início do seu

transporte. No entanto, os ossos desengordurados e secos e a osseína, os couros salgados,

secos e tratados com cal e as peles e os couros submetidos a um tratamento alcalino ou ácido

podem ser transportados e armazenados à temperatura ambiente.

CAPÍTULO III: REQUISITOS APLICÁVEIS AO FABRICO DE COLAGÉNIO

1. O processo de produção de colagénio deve garantir que todas as matérias primas sejam

submetidas a um tratamento que inclua a lavagem, e o pH deve ser ajustado através de um

tratamento ácido ou alcalino, seguido de uma ou mais passagens por água, de filtração e de

extrusão ou de qualquer processo equivalente aprovado.

2. Depois de ser submetido ao processo referido no n.º 1, o colagénio poderá passar por um

processo de secagem.

3. Se um operador de uma empresa do sector alimentar que fabrica colagénio satisfizer os

requisitos aplicáveis ao colagénio destinado ao consumo humano em relação à totalidade do

colagénio que produz, pode produzir e armazenar colagénio não destinado ao consumo

humano no mesmo estabelecimento.
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CAPÍTULO IV: REQUISITOS APLICÁVEIS AOS PRODUTOS ACABADOS

Os operadores das empresas do sector alimentar devem assegurar que o colagénio satisfaça os

limites aplicáveis aos resíduos estabelecidos no seguinte quadro.

Resíduo Limite

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

SO2 (Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Farmacopeia Europeia 1986 (V2O2)) 10 ppm

CAPÍTULO V: ROTULAGEM

O acondicionamento e as embalagens que contenham colagénio devem ostentar a expressão

"colagénio próprio para consumo humano" e mencionar a data de fabrico.
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Apêndice ao ANEXO III

MODELO DO DOCUMENTO QUE ACOMPANHARÁ AS MATÉRIAS-PRIMAS

DESTINADAS À PRODUÇÃO DE GELATINA OU DE COLAGÉNIO

I. Identificação da matéria-prima

Tipo de produtos: ...................................................................................................................................

Data de fabrico: .....................................................................................................................................

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

Número de pacotes: ...............................................................................................................................

Período de armazenagem garantido: .....................................................................................................

Peso líquido (kg): ..................................................................................................................................

II. Origem da matéria-prima

Endereço(s) e número(s) de registo do(s) estabelecimento(s) de produção autorizado(s): ...................

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

III. Destino da matéria-prima

A matéria-prima será enviada:

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: .........................................................................................................
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I. INTRODUÇÃO

A Comissão propôs um regulamento que estabelece regras de higiene específicas para os

géneros alimentícios de origem animal em Julho de 2000.

O Parlamento Europeu aprovou em Maio de 2002 o seu parecer sobre o regulamento

proposto.

O Comité Económico e Social aprovou parecer em Março de 2001. 1

Analisados esses pareceres, o Conselho aprovou uma Posição Comum em 27 de Outubro

de 2003.

II. OBJECTO

O regulamento proposto é o segundo elemento de um pacote de cinco propostas que visam

consolidar, actualizar e simplificar a legislação comunitária sobre higiene dos géneros

alimentícios, assegurando simultaneamente um elevado nível de protecção da saúde pública.

O Conselho aprovou simultaneamente posições comuns relativas a todas as quatro propostas

sujeitas ao processo de co-decisão. 2

O segundo regulamento visa fixar regras de higiene específicas para os operadores das

empresas do sector alimentar que lidam com géneros alimentícios de origem animal. Prevê

concretamente:

•  a aprovação dos estabelecimentos;

•  a marcação de identificação;

•  exigências específicas em matéria de importações; e

•  flexibilidade para casos especiais.

                                                
1 O Comité das Regiões decidiu não emitir parecer.
2 Em Dezembro de 2002, o Conselho aprovou a Directiva 2002/99/CE que estabelece regras de

polícia sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos
de origem animal destinados ao consumo humano, com base na quarta proposta da Comissão.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

A. Generalidades

A posição comum integra muitas alterações à proposta inicial da Comissão. Em muitos

casos, estas são coerentes com os objectivos das alterações que o Parlamento Europeu

propôs no seu parecer de primeira leitura. A Comissão aceitou as alterações à sua

proposta.

Para além das alterações mais substantivas a seguir descritas, a posição comum contém

algumas alterações de redacção, que designadamente:

•  asseguram a congruência com o Regulamento (CE) N.º 178/2002 1;

•  asseguram a coerência geral do pacote em matéria de higiene 2;

•  asseguram a coerência interna e a clareza do regulamento, sobretudo ao

transferirem princípios-chave dos anexos para o articulado 3; e

•  clarificam o texto 4.

Contém igualmente algumas alterações técnicas coerentes com os objectivos globais do

regulamento, enunciados na Secção II supra. 5

                                                
1 Compreendem alterações compatíveis com as alterações do PE n.ºs 1 a 4, 6, 14, 111 e 120.
2 Compreendem alterações compatíveis com as alterações do PE n.ºs 20, 23 e 47.
3 Compreendem alterações compatíveis com as alterações do PE n.ºs 11, 12, 22, 24 a 27, 30,

32, 43, 52, 56, 62, 67 e 128.
4 Compreendem alterações compatíveis com as alterações do PE n.ºs 16, 18, 19, 42, 45, 49, 83,

84 e 117.
5 Compreendem alterações compatíveis com as alterações do PE n.ºs 34, 35, 37, 40, 46, 50, 51,

54, 59, 60, 62 a 64, 66, 68, 70 a 76, 79, 80, 100, 103 a 109, 111 a 115, 118, 122 a 124, 133
e 134.
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B. Âmbito de aplicação (Artigo 1.º)

O Conselho concorda que não é adequado que a legislação comunitária fixe regras em

matéria de higiene para o fornecimento directo de pequenas quantidades de

determinados produtos de origem animal ao consumidor final e aos estabelecimentos de

comércio retalhista.

A posição comum contém por conseguinte disposições sobre o fornecimento directo de

pequenas quantidades de produtos primários idênticas às da posição comum referente ao

primeiro Regulamento "Higiene". Exclui igualmente do âmbito do regulamento o

fornecimento directo de pequenas quantidades de caça selvagem, carne de caça selvagem ou

carne de aves de capoeira e lagomorfos abatidos na exploração. 1 Todavia, especifica que:

•  o abastecimento directo dos estabelecimentos de comércio retalhista apenas

abrange as lojas e – salvo no caso de aves de capoeira e lagomorfos abatidos na

exploração – restaurantes, mas não abrange os grossistas ou os transformadores; e

•  os Estados-Membros têm de fixar regras nacionais para esse abastecimento

directo e estas regras têm de assegurar a consecução dos objectivos do

regulamento.

O Conselho concorda também que o Regulamento não deverá aplicar-se a produtos

compostos (isto é, géneros alimentícios que contêm simultaneamente produtos de origem

vegetal e produtos transformados de origem animal). As disposições gerais do Regulamento

relativo à higiene dos géneros alimentícios são suficientes para esses produtos. 2

A posição comum clarifica que os produtos compostos (mas não os produtos de origem

animal utilizados no seu fabrico) ficam fora do âmbito de aplicação do regulamento.

Todavia, o Regulamento aplica-se a géneros alimentícios que contêm produtos de origem

vegetal e produtos não transformados de origem animal. Aplica-se também a produtos

transformados de origem animal que contenham ingredientes de origem vegetal

necessários para o seu fabrico ou para lhes conferirem determinadas características.

                                                
1 A posição comum é pois compatível com o objectivo das alterações do PE n.ºs 82, 97 e 129.
2 A posição comum é pois compatível com a alteração do PE n.º 5.
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O Conselho concorda ainda que o regulamento não deverá, por princípio, aplicar-se à

actividade retalhista, dado que os preceitos gerais do primeiro regulamento seriam

suficientes na maioria dos casos. Todavia, este princípio geral exige uma certa

elaboração para garantir um equilíbrio adequado entre protecção da saúde pública e

considerações de ordem prática.

A posição comum especifica por conseguinte que o preceito geral que exclui o retalho

do âmbito do regulamento:

•  não afecta as disposições específicas nos casos em que o regulamento declara

explicitamente que se aplicam ao retalho (aplicam-se ao retalho, por exemplo, as

normas sanitárias e determinadas regras de higiene para moluscos bivalves vivos e

produtos da pesca);

•  abrange a actividade grossista (que poderiam entrar no âmbito da definição lata de

"retalho" enunciada no Regulamento (CE) n.º 178/2002), salvo em circunstâncias

que evitem qualquer risco indevido para a saúde pública;

•  impede os Estados-Membros de aplicarem regras nacionais mais rigorosas à

actividade retalhista.

C. Comitologia (Artigos 2.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º)

O Conselho concorda que não deverá ser genericamente possível alterar as definições

enunciadas nos termos do regulamento através da comitologia. Todavia, em lugar de

inserir uma longa lista de definições no articulado, a posição comum mantém-nas no

Anexo mas impede a alteração deste anexo através da comitologia. Para proporcionar

flexibilidade, possibilita que os anexos II e III contenham definições técnicas que

podem ser alteradas através da comitologia. 1

A posição comum prevê igualmente a adopção de medidas transitórias através da

comitologia e, para complementar os critérios que regem as alterações aos Anexos II e

III, contém uma lista não exaustiva de circunstâncias em que as alterações ou

modalidades de execução podem ser adoptadas através da comitologia.

                                                
1 A posição comum é por conseguinte compatível com o objectivo da alteração do PE n.º 6.
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D. Aprovação dos estabelecimentos (Artigo 4.º)

O Conselho concorda que o Regulamento deverá conter um artigo que determine as

obrigações das empresas do sector alimentar respeitantes ao registo e aprovação de

estabelecimentos e que estas devem corresponder às obrigações das autoridades

competentes nos termos do Regulamento relativo aos controlos oficiais. 1

Para além disso, a posição comum esclarece que a aprovação não é um requisito para os

estabelecimentos  que armazenam produtos de origem animal que não exigem

condições de armazenagem a temperatura controlada. Implementa também disposições

transitórias para os estabelecimentos existentes.

E. Marcação de salubridade e de identificação (Artigo 5.º e Secção I do Anexo II)

O Conselho não aceita que todas as carnes tenham de receber uma marcação de

salubridade. 2 A marcação de salubridade deverá ser aplicada apenas nos matadouros e

apenas a carcaças e partes de carcaças de carne vermelha, a fim de reflectir o papel

especial desempenhado pelo veterinário oficial em tais casos. Todas as outras carnes, e

todos os demais produtos de origem animal tratados em estabelecimentos aprovados

deverão em vez disso ostentar uma marca de identificação. A posição comum prevê-o

em primeiro lugar por meio de remissões cruzadas para o Regulamento relativo aos

controlos oficiais, que fixa regras em matéria de marcação de salubridade.

A posição comum torna claro que as exigências específicas em matéria de marcação de

identificação não afectam o dever genérico dos operadores das empresas do sector

alimentar de instaurarem sistemas e procedimentos para garantir a rastreabilidade. Evita

também qualquer duplicação desnecessária dos requisitos em vigor para a rotulagem e

marcação dos ovos.

                                                
1 A posição comum é por conseguinte compatível com o objectivo das alterações do PE n.ºs 7,

57, 77, 98, 102, 110 e 125.
2 Por conseguinte, a posição comum não é compatível com as alterações do PE n.ºs 8 e 58.
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F. Importações (Artigo 6.º)

Para ser compatível com o facto de o Regulamento se centrar nas obrigações das

empresas do sector alimentar, a posição comum não contém regras processuais

respeitantes a importações, as quais constam da posição comum referente ao

Regulamento relativo aos controlos oficiais.

Por conseguinte, as restantes disposições tratam unicamente das obrigações das

empresas do sector alimentar respeitantes a importações, principalmente por meio de

remissões cruzadas para o articulado pertinente do Regulamento relativo aos controlos

oficiais. 1

G. Garantias especiais (Artigo 8.º)

O Conselho concorda que as disposições sobre garantias em matéria de salmonelas

devem constar de um artigo. Acresce que a posição comum:

•  restringe o âmbito dessas garantias aos produtos de origem animal aos quais se

aplicam presentemente no caso da Finlândia e da Suécia, com o aditamento da

carne picada de aves de capoeira (que presentemente não se encontra em livre

circulação no interior da Comunidade);

•  dá flexibilidade para actualizar os requisitos em matéria de comércio com a

Finlândia e a Suécia;

•  faculta um mecanismo de fixação de requisitos temporários idênticos no comércio

com outros Estados-Membros com programas nacionais de controlo que excedem

os requisitos comunitários mínimos em matéria de salmonelas. 2

                                                
1 A posição comum é portanto compatível com as alterações do PE n.ºs 28 e 29.
2 A posição comum é por conseguinte parcialmente compatível com as alterações do PE n.ºs 10

e 61.
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H. Flexibilidade (Artigo 10.º)

O Conselho concorda que deve haver um artigo que proporcione aos Estados-Membros

flexibilidade para adoptarem medidas que adaptem os requisitos pormenorizados

enunciados no Anexo II, caso não comprometam os objectivos do Regulamento.

Concorda também que é oportuno aumentar a transparência do procedimento através do

qual os Estados-Membros exercem essa flexibilidade por forma a garantir que todas as

medidas previstas sejam objecto de revisão adequada. A posição comum contém pois

disposições idênticas às contidas na posição comum referente ao Regulamento relativo à

higiene dos géneros alimentícios. 1

Especifica-se num considerando que os requisitos estruturais e de higiene estabelecidos

no Regulamento se aplicam a todos os tipos de estabelecimentos, incluindo as pequenas

empresas e os matadouros móveis. As disposições gerais respeitantes à flexibilidade

implicam que não há necessidade de incluir uma referência específica aos matadouros

móveis no articulado do regulamento. 2

A posição comum clarifica igualmente que os Estados-Membros podem manter ou

tomar medidas sanitárias apropriadas em relação ao leite cru e à nata crua destinados ao

consumo humano directo.

I. Data de aplicação (Artigo 18.º)

O Conselho concorda que a dimensão da reforma da legislação sobre higiene dos

géneros alimentícios exige um intervalo de tempo razoável entre a adopção das novas

regras e a respectiva aplicação. 3 É igualmente necessário garantir que todos os

elementos do pacote sobre higiene produzam efeitos simultaneamente.

A posição comum prevê pois que o regulamento seja aplicável dezoito meses a contar

da data de entrada em vigor de todos os elementos do pacote, mas não antes

de 1 de Janeiro de 2006.

                                                
1 A posição comum é compatível com as alterações do PE n.ºs 31 e 53 e parte da alteração n.º 9.
2 A posição comum é pois compatível com os objectivos das alterações do PE n.ºs 41 e 81.
3 A posição comum é por conseguinte compatível com o objectivo da alteração do PE n.º 15.
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J. APCPC (Anexo II, Secção II)

O Regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios contém requisitos genéricos

em matéria de análise dos perigos e controlo dos pontos críticos (APCPC). A proposta

da Comissão para o Regulamento relativo aos controlos oficiais enuncia resultados-

-chave a atingir com a aplicação dos princípios APCPC nos matadouros. A fim de

garantir a coerência interna dos diferentes elementos do pacote sobre higiene, o

Conselho transferiu os requisitos respeitantes aos operadores de matadouros para o

Regulamento que estabelece regras de higiene específicas para os géneros alimentícios

de origem animal.

K. Informação sobre a cadeia alimentar (Anexo II, Secção III)

A posição comum contém requisitos para os operadores de matadouros em matéria de

informação sobre a cadeia alimentar. Essas regras são necessárias para completar os

requisitos aplicáveis aos produtores primários fixados no Regulamento relativo à

higiene dos géneros alimentícios e às autoridades competentes fixados no Regulamento

relativo aos controlos oficiais.

Essas regras dão bastante flexibilidade para evitar burocracias desnecessárias 1 e

reflectir o facto de se tratar de um novo sistema que será necessário rever e adaptar em

função da experiência.

                                                
1 A posição comum é por conseguinte compatível com o objectivo das alterações do PE n.ºs 47

a 51 para o Regulamento relativo aos controlos oficiais.
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L. Abates de emergência (Anexo III, Secção I, Capítulo VI)

A posição comum reforça consideravelmente as regras em matéria de abates de

emergência. Concretamente:

•  restringe o procedimento do abate de emergência a animais que eram saudáveis

antes de sofrerem um acidente;

•  prevê que a carne dos animais que foram abatidos de emergência ostente uma

marca especial;

•  restringe a colocação dessa carne no mercado a o Estado-Membro de abate (sob

reserva das regras internas que imponham restrições suplementares); e

•  obriga as empresas do sector alimentar a obedecer a todo e qualquer requisito que

o veterinário oficial imponha à utilização dessa carne.

M. Caça selvagem (Anexo III, Secção IV)

O Conselho apoia a introdução de requisitos comunitários mínimos para a formação dos

caçadores. Concorda todavia que esses requisitos devem aplicar-se unicamente aos

caçadores comerciais, que os Estados-Membros não têm de organizar por si próprios a

formação, e que a lista dos tópicos que a formação deve abranger deverá ser uma

simples recomendação. 1

Para além de esclarecer estes pontos, a posição comum integra algumas modificações

destinadas a simplificar e clarificar os requisitos de higiene para a caça selvagem miúda

e grossa. 2 Precisa concretamente quais as partes do corpo que têm (e as que não têm) de

acompanhar o animal à instalação de tratamento de caça para a inspecção post-mortem.

                                                
1 A posição comum é por conseguinte compatível com o objectivo das alterações do PE n.ºs 83

e 84.
2 A posição comum é por conseguinte compatível com o objectivo das alterações do PE n.ºs 85

a 90, 92 a 96 e 132.
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N. Carne picada, preparados de carne e carne separada mecanicamente (Anexo III,

Secção V)

O Regulamento (CE) N.° 999/2001 proíbe a utilização de determinados materiais de

ruminantes para produzir carne separada mecanicamente (CSM) a fim de prevenir o

alastramento de encefalopatias espongiformes transmissíveis. O Conselho não crê que

seja desejável ou adequado reiterar essa proibição. O conteúdo do artigo 1.° exprime

claramente que tem precedência sobre os preceitos do regulamento. 1

A posição comum estabelece requisitos genéricos para a matéria-prima utilizada para

fabricar preparados de carne. Estes são suficientemente flexíveis para tornar

desnecessário prever derrogações nacionais.

A posição comum fixa regras diferenciadas para a produção e utilização de carne

separada mecanicamente, consoante a natureza do processo de fabrico. Os métodos de

fabricação modernos não alteram a estrutura dos ossos utilizados como matéria-prima e

produzem CSM com um teor de cálcio não significantemente superior ao da carne

picada.

Os requisitos simplificados aplicam-se à carne separada mecanicamente fabricada

segundo esses métodos modernos. É possível utilizar essa carne separada

mecanicamente em preparados de carne, sob determinadas condições. A carne separada

mecanicamente fabricada com recurso a métodos mais intensivos está sujeita a

requisitos mais rigorosos.

Os Estados-Membros têm a opção de impor exigências em matéria de rotulagem a

produtos que presentemente não se encontram em livre circulação no interior do

mercado único, para permitir que os consumidores façam uma escolha informada.

                                                
1 A posição comum é por conseguinte compatível com uma parte apenas da alteração do PE

n.º 107.
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O. Leite e lacticínios (Anexo III, Secção IX)

A posição comum simplifica os requisitos para o leite tratado termicamente.

Não é feita referência a normas comerciais para o leite tratado termicamente (como a

pasteurização). O Regulamento limita-se, em vez disso, a fixar os requisitos de higiene

necessários para salvaguardar a saúde pública, incluindo requisitos específicos para

tratamento térmico, para complementar os requisitos gerais do Regulamento relativo à

higiene dos géneros alimentícios.

A posição comum precisa igualmente que o ‘leite cru’ não compreende o leite aquecido

a uma temperatura superior a 40° C ou submetido a tratamento de efeito equivalente. 1

P. Gelatina e colagénio (Anexo III, Secções XIV & XV)

A posição comum mantém o actual requisito de um documento de transporte que

acompanhe as matérias-primas destinadas à produção de gelatina. Isto é desejável para

garantir a rastreabilidade num sector que envolve simultaneamente empresas do sector

alimentar e empresas que fabricam produtos técnicos a partir de sub-produtos de origem

animal. Não estipula requisitos de qualidade para a gelatina, por não serem adequados

num regulamento sobre higiene dos géneros alimentícios.

A posição comum integra também regras em matéria de colagéneo derivadas das que a

Decisão da Comissão 2003/42/CE aditou à Directiva 92/118/CEE.

                                                
1 A posição comum é por conseguinte compatível com o objectivo da alteração do PE n.º 21.
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Q. Diversos

A posição comum exige que a Comissão:

•  consulte sempre que necessário a AESA; e

•  apresente relatório sobre a execução do regulamento ao cabo de cinco anos. 1

A posição comum não reflecte as alterações do Parlamento que a Comissão não pôde

aceitar. 2

IV. CONCLUSÃO

Apraz ao Conselho registar que a Comissão aceita a sua posição comum e que o projecto de

regulamento é compatível com muitas das alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu em

primeira leitura. O Conselho espera que isso permita a rápida aprovação do regulamento e do

resto do pacote em matéria de higiene.

                                                
1 A posição comum é por conseguinte parcialmente compatível com a alteração do PE n.º 13.
2 Alterações 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101 e 116.
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1. A Comissão aprovou, em Julho de 2000, um pacote de cinco propostas sobre higiene

alimentar. Posteriormente, em Dezembro de 2001, retirou a terceira proposta do pacote

(controlos oficiais) e, em Julho de 2002, substituiu-a por uma nova proposta.

Quatro propostas, baseadas na alínea b) do n.º 4 do artigo 152.º do Tratado CE (bem como no

artigo 95.º, a primeira, e nos artigos 37.º e 95.º, a última), estão sujeitas ao processo de co-

-decisão 1.

2. O Parlamento Europeu formulou o seu parecer em primeira leitura sobre as primeira e

segunda propostas em Maio de 2002 (docs. 8868/02 e 8869/02) e sobre as terceira e quarta

propostas em Junho de 2003 (docs. 9906/03 e 9899/03).

O Comité Económico e Social formulou o seu parecer em Março de 2001 (JO C 155

de 29.5.2001, p. 39) e formulou um novo parecer sobre a proposta "controlo" em Fevereiro

de 2003 (JO C 95 de 23.4.2003, p. 22).

O Comité das Regiões, consultado, comunicou que não emitia pareceres sobre as propostas.

3. O Conselho chegou a acordo político com vista à aprovação das posições comuns sobre os

projectos em apreço nas reuniões de 27 de Junho de 2002 (primeira proposta),

16 de Dezembro de 2002 (segunda proposta) e 22 de Julho de 2003 (terceira e quarta

propostas). Registou ainda as declarações da Comissão e de certas delegações.

O Conselho decidiu aprovar as quatro posições comuns em pontos "A" da sua ordem do dia

após uma verificação final da coerência técnica do pacote e a finalização dos textos pelos

Juristas-Linguistas.

                                                
1 Em Dezembro de 2002, o Conselho aprovou separadamente uma quinta proposta (como

Directiva 2002/99/CE) relativa a questões de saúde animal, que foi objecto de um processo de
consulta com o Parlamento.
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4. Assim, concluídas a verificação e a ultimação, o Comité de Representantes Permanentes

poderá convidar o Conselho a proceder, mediante  inscrição nos pontos "A" da ordem do dia

de uma das suas próximas sessões, à:

− aprovação das posições comuns em questão, tal  como constam nos

documentos 10543/1/02 REV 1, 5420/1/03 REV 1, 11583/03 e 11584/03, bem como

das respectivas notas justificativas (docs. 10543/1/02 REV 1 ADD 1, 5420/1/03 REV 1

ADD 1, 11583/03 ADD 1 e 11584/03 ADD 1) ;

− inscrição na Acta das declarações 1 incluídas na Adenda à presente nota.

                                                
1 O Secretariado-Geral enviará as declarações ao Parlamento Europeu.
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ANEXO

DECLARAÇÕES PARA A ACTA DO CONSELHO

I. DECLARAÇÕES RELATIVAS AO REGULAMENTO SOBRE REGRAS DE

HIGIENE ESPECÍFICAS

Artigo 1.º- Âmbito de aplicação

A Comissão considera que, tal como no Regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios, a

exclusão do âmbito de aplicação do fornecimento directo, pelo produtor, de pequenas quantidades

de produtos primários e de carne de aves de capoeira e de lagomorfos ao consumidor final ou a

estabelecimentos retalhistas que abasteçam directamente o consumidor final inclui também a

produção primária que está na origem desse fornecimento.

Artigo 8.º- Garantias contra a salmonela

A Comissão não proporá medidas que reduzam o nível das garantias dadas à Finlândia e à Suécia

aquando da sua adesão à Comunidade.

N.º 6 do artigo 11.º e Anexo III, Secção VII – Moluscos bivalves vivos

O Conselho e a Comissão salientam a importância da utilização de métodos harmonizados para

testar o cumprimento dos valores máximos das biotoxinas marinhas nos moluscos bivalves vivos.

Fazem notar que a aprovação do regulamento não afecta os requisitos em vigor, que continuarão a

ser válidos até que sejam estabelecidos novos requisitos através da comitologia.

N.º 9 do artigo 11.º- Histamina

A Comissão declara que as suas propostas sobre critérios microbiológicos, que já se encontram em

preparação, incluirão propostas de limites no que respeita à histamina em produtos da pesca.
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 Anexo I – Definições

A Delegação UK congratula-se com a declaração da Comissão de que irá procurar obter novos

pareceres científicos sobre  a carne picada, os preparados de carne e a carne separada

mecanicamente (CSM). Entretanto, o Reino Unido considera que a definição de CSM utilizada para

efeitos do presente regulamento poderá suscitar problemas de interpretação e de aplicação. Caso tal

venha a verificar-se, a Delegação UK espera que a Comissão procure uma solução, recorrendo ao

procedimento de comité.

Anexo II, Secção III – Informação sobre a cadeia alimentar

A Comissão fará propostas em matéria de informação sobre a cadeia alimentar de forma que estas

possam ser adoptadas pelo procedimento comitológico antes de entrar em vigor a nova legislação

sobre higiene. As propostas compreenderão orientações para declarações normalizadas que os

produtores primários poderiam preencher e assinar em vez de fornecerem extractos integrais dos

seus registos. A Comissão ponderará se será oportuno propor um formulário ou formulários

normalizados para essas declarações para o comércio intracomunitário de animais vivos.

Anexo III, Secção I – Abate de emergência

A Comissão declara que, quando apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho o seu relatório

sobre a experiência adquirida com a execução do presente regulamento, previsto no artigo 14.º, se

debruçará em especial sobre a questão do abate de emergência. Se necessário, fará acompanhar o

relatório das propostas pertinentes.
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Anexo III, Secção IV – Carne de caça selvagem

Para assegurar que o regulamento atinja o objectivo do reforço da segurança dos alimentos e da

defesa dos consumidores, a Comissão irá rever prioritariamente as novas regras relativas à

responsabilidade dos caçadores com formação. A Comissão analisará, especialmente, as regras que

permitem a esses caçadores decidir, em determinadas circunstâncias, que certas vísceras não têm de

acompanhar a caça selvagem enviada ao estabelecimento de manuseamento de caça para exame

post-mortem e ponderará se são necessários requisitos de controlo mais apertados em função da

escala da operação de caça. Se necessário, proporá alterações a essas regras.

Anexo III, Secção V – Carne picada, preparados de carne e CSM

A Comissão procurará, assim que possível,  obter novos pareceres científicos sobre a carne picada,

os preparados de carne e a CSM e, sendo o caso, proporá alterações à Secção V do Anexo III

através da comitologia. Irá também ponderar a necessidade de alterar as regras de rotulagem à luz

da definição de CSM adoptada para efeitos de legislação de higiene.

Anexo III, Secção VII – Moluscos bivalves vivos

O regulamento não permitirá a reimersão de moluscos bivalves vivos na água, ou o seu

aspergimento com água, depois de terem sido embalados para venda a retalho. No entanto, a

Comissão proporá flexibilidade, através da comitologia, se se demonstrar que os sistemas que não

respeitam esta regra não põem em perigo a higiene alimentar.
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Anexo III, Secção VIII – Produtos da pesca

A Comissão declara que, quando apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho o seu relatório

sobre a experiência adquirida com a execução do presente regulamento, previsto no artigo 14.º, se

debruçará em especial sobre a questão das isenções do requisito de congelamento de determinados

produtos da pesca em conformidade com o Anexo III, Secção VIII, Capítulo III, Parte D. Se

necessário, fará acompanhar o relatório das propostas pertinentes.

A Comissão procederá à revisão das regras relativas à armazenagem e ao transporte de produtos da

pesca em água refrigerada e, se necessário, apresentará propostas pertinentes.

Anexo III, Secção IX, Capítulo I, Parte I, ponto 3.b) – Leite

A Comissão ponderará a necessidade de novos pareceres científicos quanto aos queijos com um

período de maturação de pelo menos dois meses e ao uso do teste da fosfatase com leite de ovelhas

e cabras.

A Delegação UK continua a considerar que não existem razões de saúde pública cientificamente

válidas para justificar a proibição da utilização do leite dos animais que apresentem uma reacção

positiva aos testes da tuberculose ou da brucelose. A intenção declarada do legislador é a de

modernizar os controlos da higiene dos alimentos, mantendo apenas aqueles que tenham benefícios

para a saúde pública. Neste caso, o tratamento térmico do leite elimina os organismos em causa.



12133/03 ADD 1 vlc/ml 6
ANEXO DG B I    PT

Anexo III, Secção X – Ovos e ovoprodutos

A Comissão irá apresentar ao Conselho um relatório (se necessário, acompanhado de propostas) em

que analisará a introdução de alguma flexibilidade quanto ao prazo para a entrega dos ovos ao

consumidor, bem como a possibilidade de associar esse prazo às temperaturas de armazenagem. Se

necessário, a Comissão procurará obter pareceres científicos sobre estas questões.1

A Comissão irá rever as especificações analíticas para os ovoprodutos constantes do Anexo III,

Secção X, Capítulo II, Parte IV, e apresentará as propostas que considerar adequadas.

                                                
1 Esta declaração é mais curta do que em documentos anteriores para reflectir o facto de a

Comissão ter já  apresentado ao Conselho um relatório sobre a evolução do consumo, a
lavagem e a marcação dos ovos (COM/2003/0479 final).
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II. DECLARAÇÕES RELATIVAS AO REGULAMENTO "CONTROLOS OFICIAIS"

N.º 7 do artigo 3.º

A Comissão analisará o modo como as listas nacionais de estabelecimentos aprovados serão

disponibilizadas na Internet, bem como a frequência mínima da respectiva actualização e, se

necessário, apresentará propostas pertinentes.

N.º 6 do artigo 5.º

A Suécia encara positivamente o alargamento das tarefas dos auxiliares dos matadouros que a

proposta implica em comparação com a presente situação. A Suécia lamenta contudo que esses

auxiliares não sejam plenamente equiparados aos auxiliares oficiais no tocante às tarefas a

desempenhar – embora seja estipulado que ambas as categorias devem ter a mesma formação e

qualificações e devam trabalhar sob a supervisão de um veterinário oficial. A Suécia congratula-se

ainda com a possibilidade de revisão das regras actuais através de um procedimento de comité e

espera que a Comissão reveja rapidamente as regras a fim de tornar possível o alargamento do

sistema aos auxiliares dos matadouros de modo a equipará-los aos auxiliares oficiais.

N.º 2 do artigo 15.º

A Comissão confirma que os navios-fábrica ou navios congeladores serão sempre arrolados

segundo o pavilhão que arvoram, mesmo quando são realizadas inspecções ao navio em causa por

outro Estado de harmonia com a alínea b) do n.° 2 do artigo 15.º.

N.º 6 do artigo 17.º

A Comissão declara que sempre que consultar os Estados-Membros no seio do Comité Permanente

da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal de harmonia com o n.° 6 do artigo 17.º, fá-lo-á sem demora

desnecessária.
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Artigo 21.º- Revisão

A Comissão declara que, quando apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho o seu relatório

sobre a experiência adquirida com a execução do presente regulamento, previsto no artigo 21.º,

analisará concretamente se:

(a) métodos nacionais diferentes para a dimensão dos efectivos criam problemas para a segurança

dos alimentos;

(b) seria oportuno aumentar os requisitos mínimos de formação para os auxiliares oficiais;

(c) seria adequado alargar o âmbito das regras que autorizam o abate de caça de criação no local

de produção.

Se adequado, fará acompanhar o relatório de propostas relevantes.

Anexo I, Secção III, Capítulo IV, Parte B

A Comissão ponderará se será viável e desejável alargar o Anexo I, Secção III, Capítulo IV, Parte

B, n.º 8 aos casos em que os auxiliares oficiais efectuem outras tarefas de recolha de amostras e de

análise e, se necessário apresentará propostas pertinentes.

Anexo I, Secção IV, Capítulo IX, Parte A

A Comissão pedirá um parecer científico para saber se seria possível declarar oficialmente

determinadas regiões livres da cisticercose e, se oportuno, proporá a adopção de alterações ao

Anexo I pelo procedimento comitológico.

Imputação dos custos dos controlos oficiais

O Conselho e a Comissão declaram que o regulamento não afectará a faculdade de os Estados-

-Membros exigirem aos operadores das empresas alimentares que lhe reembolsem os custos dos

controlos oficiais, nos temos da directiva sobre as taxas veterinárias, na pendência da aprovação do

regulamento relativo aos controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais.
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Bem estar dos animais

A Suécia considera essencial que um veterinário oficial inspeccione todos os animais que chegam

ao matadouro para verificar que não foram maltratados durante o transporte. A Suécia considera

ainda que um veterinário oficial deve estar presente durante o abate para, nomeadamente, vigiar a

protecção dos animais em relação com a insensibilização e a sangria. O requisito da presença de um

veterinário oficial é especialmente importante para preservar a confiança dos consumidores na

forma como os animais são tratados no processo de produção de carne e de produtos à base de

carne. A Suécia considera que só deverão estar isentas deste requisito os pequenos matadouros para

os quais os transportes impliquem distâncias curtas.

Regulamento relativo aos controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais

Para evitar duplicações, o Conselho e a Comissão acordam em que a aprovação do regulamento

relativo aos controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais deve resultar

na supressão das regras correspondentes previstas no regulamento que estabelece as regras

específicas de execução dos controlos oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo

humano, na medida em que as regras mais gerais facultem o mesmo nível elevado de protecção da

saúde pública. Tal pode afectar, em especial, as seguintes disposições:

– sobre a aprovação de estabelecimentos, incluindo a aprovação condicional;

– sobre medidas de aplicação nacionais;

– que estabeleçam as garantias a dar pelas autoridades competentes de países terceiros para

poderem exportar géneros alimentícios para a Comunidade; e

– para os controlos oficiais verificarem a conformidade com os critérios microbiológicos

aplicáveis aos géneros alimentícios e à produção alimentar.

O Conselho e a Comissão acordam ainda em que a data de aplicação do regulamento relativo aos

controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais deveria ser tão próxima

quanto possível da do regulamento que estabelece as regras específicas de execução dos controlos

oficiais de produtos de origem animal. 
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III. DECLARAÇÕES GERAIS

Regras de execução

Para assegurar a transparência, a Comissão ponderará a apresentação de uma comunicação que

estabeleça listas das regras de execução existentes, sector a sector, que continuarão a aplicar-se

quando entrar em vigor a nova regulamentação relativa à higiene. Ponderará igualmente propor a

revogação ou a alteração dessas regras, se necessário.

A Comissão afirma que é seu objectivo propor novas regras sobre a triquina para substituir

atempadamente as da Directiva 77/96/CEE por forma a assegurar que possam ser adoptadas antes

da entrada em vigor da nova legislação relativa à higiene.

Produtos da pesca

A Comissão ponderará se será possível estabelecer uma lista de parâmetros para o tratamento dos

produtos da pesca, para além da congelação a uma temperatura interna de –20.º C durante 24 horas

ou do aquecimento até 60.º C, reconhecidos como suficientes para destruir as larvas de nemátodes,

bem como critérios para verificar se os tratamentos aplicados realizam esse objectivo. Se

necessário, apresentará propostas pertinentes.

Contaminantes

O Conselho convida a Comissão a ponderar a necessidade de regras harmonizadas para os controlos

oficiais da presença de contaminantes ambientais nos géneros alimentícios, ou para a sua vigilância,

e de medidas a adoptar em caso de incumprimento dos requisitos comunitários e, se necessário, a

apresentar propostas pertinentes.
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1. ANTECEDENTES

Data de transmissão da proposta ao PE e ao Conselho
(documento COM(2000) 438 final – 2000/0178 (COD)):

14 de Julho de
2000

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 28 de Março de
2001

Data do parecer do Parlamento Europeu, em primeira leitura: 15 de Maio de
2002

Data de transmissão da proposta alterada: 28 de Janeiro de
2003

Data de adopção da posição comum: 27 de Outubro de
2003
(por unanimidade)

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

Primeira proposta de um pacote de cinco para consolidar e actualizar as regras
comunitárias actualmente em vigor em matéria de higiene dos géneros alimentícios.

Esta proposta destina-se, em particular, a reformular as regras comunitárias
aplicáveis à higiene dos géneros alimentícios em geral. Inclui os aspectos
fundamentais a seguir mencionados:

– A aplicação da abordagem “da exploração até à mesa”.

– Os operadores das empresas do sector alimentar são os principais responsáveis
pela segurança dos alimentos.

– A proposta do sistema HACCP (análise do risco e pontos de controlo críticos)
como instrumento que deverá ser implementado pelos operadores das empresas
do sector alimentar, a fim de controlarem os riscos microbiológicos e químicos
nos alimentos e, deste modo, promoverem a segurança dos alimentos.
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– A elaboração de guias de boas práticas pelos sectores alimentares para a
orientação dos operadores das empresas do sector alimentar em matéria de
segurança dos alimentos e na implementação do sistema HACCP.

– A introdução de flexibilidade para as empresas do sector alimentar em áreas
remotas, para a produção tradicional de alimentos e para a implementação do
sistema HACCP em pequenas empresas.

– O registo de todas as empresas do sector alimentar junto da autoridade
competente.

– Os aspectos técnicos (instalações, equipamento, etc.) que devem ser
respeitados pelas empresas do sector alimentar.

3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1. Aspectos gerais

Na reunião plenária de 14 de Maio de 2002, a Comissão referiu que podia aceitar a
maioria das alterações, na totalidade ou em parte, mediante a introdução de
alterações de redacção, excepto as alterações 5, 8, 13, 14, 28-30, 35, 37-39, 47, 48,
53, 55, 58, 59, 67, 69, 71, 76, 77, 83, 89, 92, 93, 95, 105, 107 e 108.

O Conselho tem desenvolvido um esforço importante para dar resposta às
preocupações do Parlamento Europeu relativamente a este dossier tecnicamente
complexo. Embora o Conselho nem sempre tenha podido introduzir as alterações no
mesmo formato editorial que o resultante do parecer do Parlamento, deve atender-se
a que houve o cuidado de respeitar os objectivos do Parlamento. As alterações
aceites pela Comissão foram amplamente tidas em consideração. O Conselho
integrou igualmente na posição comum os objectivos visados por certas alterações
que não foram aceites pela Comissão.

3.2. Relação com o Regulamento (CE) n.º 178/2002 (Normas Gerais da Legislação
Alimentar)

As alterações 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 50, 54, 56, 57 e
61 pretendem alinhar a proposta com as Normais Gerais da Legislação Alimentar.

O objectivo visado pelas referidas alterações foi tido em conta na posição comum.

3.3. Âmbito de aplicação

O n.º 2, alínea c), do artigo 1.º da posição comum reflecte a alteração 103, que visa
esclarecer que o regulamento não se aplica ao fornecimento directo de pequenas
quantidades de produtos de produção primária ao consumidor final ou ao comércio a
retalho local.
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3.4. Definições

A alteração 26 clarifica que os alimentos de origem animal incluem sangue. O
Conselho considerou que esta definição pertence à proposta COD 2000/179 e, tendo
em conta a alteração 26, transferiu-a, assim, para o ponto 8.1 do Anexo I da referida
proposta.

3.5. Comitologia

As alterações 28 e 29 impediriam a Comissão de exercer o seu direito de utilizar o
procedimento de comitologia para acrescentar novos anexos técnicos ao
regulamento. Estas alterações foram rejeitadas pela Comissão, mas apoiadas pelo
Conselho.

As alterações 30, 58 e 59 não permitiram que a Comissão utilizasse o procedimento
de comitologia para conceder isenções ou fazer alterações aos anexos. A Comissão
rejeitou estas alterações. O Conselho apoiou a Comissão quanto a esta questão. O
artigo 13.º da posição comum permitiria, por conseguinte, sob certas condições
estritamente definidas, conceder isenções ou fazer alterações através da comitologia.

3.6. Critérios microbiológicos e outros critérios ou normas

A alteração 106 prevê uma nova redacção da proposta da Comissão, no que diz
respeito à fixação de critérios microbiológicos e de temperatura, aos objectivos de
segurança dos alimentos e aos graus de eficácia. O objectivo desta alteração é
conseguido através do n.º 3 e do n.º 4 do artigo 4.º da posição comum.

3.7. Flexibilidade

A proposta dá flexibilidade à produção tradicional de alimentos e às empresas em
áreas remotas. As alterações 31 e 32 visam descrever melhor onde e de que forma se
aplica a flexibilidade. Os n.os 3 a 7 do artigo 13.º da posição comum atingem os
objectivos dessas alterações.

3.8. Sistema de Análise do Risco e Pontos de Controlo Críticos (HACCP)

No que respeita à aplicação do sistema HACCP na exploração agrícola

A alteração 7 estabelece que a aplicação dos princípios do sistema HACCP ao nível
da exploração agrícola ainda não é viável, mas que a sua utilização deve ser
incentivada. Deve considerar-se que o considerando 14 da posição comum,
juntamente com a possibilidade de utilizar guias de boas práticas (artigo 7.º), atinge
esse objectivo.

As alterações 8, 9 (primeira parte), 35, 37, 38 e 67 visam introduzir o sistema
HACCP ao nível da produção primária. Estas não foram aceites pela Comissão e
também não foram apoiadas pelo Conselho.
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No entanto, o Conselho introduziu uma alteração que impõe à Comissão considerar,
num relatório a apresentar no prazo de cinco anos após a entrada em vigor do
regulamento, se é desejável e viável prever o alargamento do requisito de aplicar o
sistema HACCP aos operadores das empresas do sector alimentar que se dedicam à
produção primária.

No que respeita à flexibilidade dos procedimentos HACCP

Uma alteração introduz flexibilidade na aplicação do sistema HACCP (36-primeira
parte). Esta foi aceite pela Comissão. Embora a alteração seja formulada de modo
diferente, deve considerar-se que as preocupações do Parlamento foram atendidas
nos n.os 4 e 5 do artigo 5.º da posição comum.

3.9. Guias de boas práticas

O objectivo das alterações 40 e 45 de clarificar que os guias de boas práticas são um
instrumento voluntário é abrangido pelo segundo parágrafo do artigo 7.º da posição
comum.

A alteração 44, que visa preservar o estatuto de guias elaborados no âmbito de
normas anteriores, é abrangida no n.º 5 do artigo 8.º.

A ideia de que os guias devem ser elaborados pelos sectores de empresas do sector
alimentar em consulta com outras partes interessadas (alterações 42, 43 e 46) está
reflectida nos artigos 8.º e 9.º.

3.10. Registo das empresas do sector alimentar

As alterações 49 e 52 visam introduzir procedimentos de registo e de aprovação das
empresas do sector alimentar a seguir pela autoridade competente. O Conselho não
tomou totalmente em conta estas alterações, argumentando que os referidos
procedimentos são dirigidos às autoridades competentes e, portanto, não devem
figurar no regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios (que é dirigido
aos operadores das empresas do sector alimentar). A Comissão é de opinião de que
este argumento é válido, tendo incluído procedimentos de registo e de aprovação
com a flexibilidade requerida pelo Parlamento Europeu no artigo 31.º da sua
proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais de alimentos para animais e
para consumo humano [COM(2003)52].

As restantes alterações (50 e 51) sobre o registo e a aprovação das empresas do
sector alimentar foram tomadas em consideração pelo Conselho (n.º 3 do artigo 6.º).

3.11. Relatório sobre a execução

A proposta contém uma disposição que determina que a Comissão apresente um
relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho no prazo de sete anos após a entrada
em vigor do regulamento, onde analisará a experiência adquirida com a execução do
regulamento.

A alteração 62 visa reduzir o período de sete para cinco anos. O Conselho apoiou
esta alteração (artigo 16.º).
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3.12. Data de entrada em vigor

A alteração 63 torna o regulamento aplicável “um ano após a sua entrada em vigor”.
A mesma alteração foi subsequentemente introduzida para as outras propostas do
pacote, de modo a assegurar que a data de aplicação seja igual para as quatro
propostas em causa.

A principal preocupação do Conselho, no que diz respeito a esta proposta, foi
assegurar que todas as propostas do pacote sejam aplicáveis a partir da mesma data e
que os Estados-Membros disponham de tempo suficiente para se adaptarem à nova
situação. Assim, o Conselho decidiu que, relativamente a todas as propostas do
pacote, as medidas devem ser aplicáveis dezoito meses após a entrada em vigor e
nunca antes de 1 de Janeiro de 2006. O artigo 18.º da posição comum reflecte essa
posição.

Embora a data de aplicação da posição comum não seja igual à que foi proposta na
alteração 63 do Parlamento Europeu, deve considerar-se que os objectivos
pretendidos pelo Conselho não entram em conflito com os objectivos pretendidos
pelo Parlamento Europeu nas alterações sobre este assunto, nas diferentes propostas
do pacote.

3.13. Alterações técnicas

As alterações técnicas consideradas aceitáveis pela Comissão, quer parcialmente,
quer depois de reformuladas, foram amplamente tidas em conta (alterações 2, 4, 6, 9,
10, 25, 41, 60, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90,
91, 94, 96, 99, 100 e 102). No entanto, o conteúdo do Capítulo X do Anexo II
(acondicionamento e embalagem) foi simplificado na posição comum. Assim, as
alterações 99 e 100 não foram totalmente incorporadas.

4. CONCLUSÃO

A posição comum reflecte em grande parte as alterações do Parlamento Europeu
aceites pela Comissão.

Além disso, a posição comum reflecte ideias do Parlamento Europeu que não foram
aceites pela Comissão. Estas referem-se em particular, no que diz respeito à possível
implementação do sistema HACCP a nível da produção primária, à elaboração de um
relatório pela Comissão e, no que diz respeito à comitologia, à supressão da
possibilidade de acrescentar novos anexos ao regulamento. A Comissão aceitou as
referidas alterações da sua proposta inicial por uma questão de compromisso.
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2000/0179 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

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

relativa à

posição comum do Conselho sobre a adopção de um regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos

géneros alimentícios de origem animal

1. ANTECEDENTES

Data de transmissão da proposta ao PE e ao Conselho
(documento COM(2000) 438 final – 2000/179 (COD)):

14 de Julho de 2000

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 28 de Março de
2001

Data do parecer do Parlamento Europeu, em primeira leitura: 15 de Maio de 2002

Data de transmissão da proposta alterada: 28 de Janeiro de
2003

Data de adopção da posição comum: 27 de Outubro de
2003
(por unanimidade)

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

Segunda proposta de um pacote de cinco para consolidar e actualizar as regras
comunitárias actualmente em vigor em matéria de higiene dos géneros alimentícios.

Esta proposta destina-se, em particular, a reformular as regras comunitárias
aplicáveis à higiene dos géneros alimentícios de origem animal. Contém regras
aplicáveis à carne e aos produtos à base de carne, aos produtos da pesca, aos
moluscos bivalves, ao leite e aos produtos lácteos, aos ovos e aos ovoprodutos e aos
seus subprodutos destinados ao consumo humano.

O objectivo principal da proposta é simplificar as regras existentes.



8  

3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1. Comentário geral

Na reunião plenária de 15 de Maio de 2002, a Comissão referiu que podia aceitar a
maioria das alterações, na totalidade ou em parte, mediante a introdução de
alterações de redacção, excepto as alterações 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58, 65, 69, 101,
116 e 132.

O Conselho tem desenvolvido um esforço importante para dar resposta às
preocupações do Parlamento Europeu relativamente a este dossier tecnicamente
complexo. Embora o Conselho nem sempre tenha podido introduzir as alterações no
mesmo formato editorial que o resultante do parecer do Parlamento, deve atender-se
a que houve o cuidado de respeitar os objectivos do Parlamento. As alterações
aceites pela Comissão foram amplamente tidas em consideração.

3.2. Relação com o Regulamento (CE) n.º 178/2002 (Normas Gerais da Legislação
Alimentar)

As alterações 3, 4, 6, 14, 60, 78, 79, 111, 112, 120 e 128 visam tornar a proposta
conforme com o Regulamento (CE) n.º 178/2002.

O objectivo visado pelas referidas alterações foi tido em conta nas partes pertinentes
da posição comum.

3.3. Transferência para os artigos dos requisitos constantes dos anexos

Várias alterações visam assegurar que os requisitos básicos da legislação alimentar
constem dos artigos e não do anexo.

Os objectivos pretendidos por estas alterações foram tidos em conta na posição
comum da seguinte maneira (nos artigos 1.º, 4.º, 8.º, e 3.º, respectivamente):

� a alteração 5 relativa ao âmbito de aplicação da proposta figura no artigo 1.º da
posição comum;

� a alteração 11 relativa às obrigações gerais dos operadores das empresas do
sector alimentar figura no artigo 3.º da posição comum;

� a alteração 10 relativa às garantias em matéria de salmonelas figura no artigo
8.º da posição comum;

� as alterações 7, 57, 77, 98, 110 e 125 relativas à aprovação das empresas do
sector alimentar figuram no artigo 4.º da posição comum;

� a alteração 6 (última parte) visa assegurar que as definições constantes do
Anexo I não possam ser alteradas através do procedimento de comitologia. O
objectivo dessa alteração é atingido através do n.º 1 do artigo 10.º da posição
comum que impede o Anexo I de ser alterado através do procedimento de
comitologia.
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3.4. Marcação de salubridade

As alterações 8 e 58 (não aceites pela Comissão) pretendem impor uma marca de
salubridade a aplicar a todos os tipos de carne. Na posição comum, o Conselho não
aceitou que todas as carnes devam receber uma marca de salubridade, mas apenas as
carnes vermelhas relativamente às quais o veterinário oficial desempenha um papel
especial na inspecção da carne. Todos os outros tipos de carne e produtos de origem
animal devem, em contrapartida, receber uma marca de identificação a aplicar sob a
responsabilidade dos operadores das empresas do sector alimentar.

O artigo 5.º da posição comum reflecte essa situação.

3.5. Flexibilidade

A alteração 9 oferece a possibilidade de conceder flexibilidade a métodos
tradicionais de produção e a áreas remotas.

Os n.os 3 a 7 do artigo 11.º da posição comum reflectem o objectivo pretendido pela
alteração 9.

3.6. Data de entrada em vigor

A alteração 15 torna o regulamento aplicável “um ano após a sua entrada em vigor”.
A mesma alteração foi introduzida para as outras propostas do pacote, de modo a
assegurar que a data de aplicação seja igual para as quatro propostas em causa.

A principal preocupação do Conselho, no que diz respeito a esta proposta, foi
assegurar que todas as propostas do pacote sejam aplicáveis a partir da mesma data e
que os Estados-Membros disponham de tempo suficiente para se adaptarem à nova
situação. Assim, o Conselho decidiu que, relativamente a todas as propostas do
pacote, as medidas devem ser aplicáveis dezoito meses após a entrada em vigor e
nunca antes de 1 de Janeiro de 2006. O artigo 18.º da posição comum reflecte essa
posição.

Embora a data de aplicação da posição comum não seja igual à que foi proposta na
alteração 15 do Parlamento Europeu, deve considerar-se que os objectivos
pretendidos pelo Conselho não entram em conflito com os objectivos pretendidos
pelo Parlamento Europeu nas alterações sobre este assunto, nas diferentes propostas
do pacote.

3.7. Cláusula de revisão

A proposta não contém uma cláusula de revisão. A alteração 13 (última parte) visa
introduzir esta cláusula (rever o conjunto dos anexos, pelo menos, de cinco em cinco
anos!). A Comissão rejeitou esta alteração.

O artigo 14.º da posição comum apoia em parte o Parlamento Europeu.
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3.8. Carne de caça

As alterações do Parlamento Europeu visam:

– definir melhor o âmbito de aplicação (excluindo do âmbito de aplicação os
fornecimentos directos, embora a alteração 132 - rejeitada pela Comissão -
volte a introduzir requisitos de higiene para esses fornecimentos);

– ter em conta as tradições de caça nos diferentes Estados-Membros.

Foram apresentadas dezoito alterações para esse efeito (18, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 e 98).

Na posição comum, a exclusão dos fornecimentos directos do âmbito de aplicação do
regulamento está prevista no n.º 3, alínea e), do artigo 1.º, incorporando, assim, a
alteração 82.

O Conselho considerou também que a alteração 97 sobre a exclusão de instalações de
tratamento de caça privadas do âmbito do regulamento já é abrangida pela alteração
82.

Considerou também que a questão abrangida pela alteração 88 (responsabilidade dos
caçadores) é abrangida de forma geral no Regulamento (CE) n.º 178/2002.

As outras alterações nem sempre foram sistematicamente tidas em conta na posição
comum, mas deve considerar-se que o resultado global corresponde aos objectivos
do Parlamento Europeu.

3.9. Moluscos bivalves vivos

O Conselho considera que as alterações 20 e 115 sobre a utilização de água do mar
limpa na produção de moluscos bivalves vivos é abrangida de forma geral na posição
comum sobre a primeira proposta do pacote [2000/178 (COD) relativa à higiene dos
géneros alimentícios], em particular no n.º 1, alínea g), do seu artigo 2.º.

3.10. Transferência de questões para a proposta 2000/0180(COD) (“Higiene 3”)

Na posição comum, as questões relativas à responsabilidade da autoridade
competente foram transferidas para a terceira proposta do pacote [2002/0141 (COD)
que estabelece as regras específicas de execução dos controlos oficiais de produtos
de origem animal]. Estas dizem respeito, nomeadamente:

� aos procedimentos relativos às importações dos géneros alimentícios (Anexo
III da segunda proposta do pacote). A posição comum sobre a segunda
proposta define, por outro lado, as obrigações dos operadores das empresas do
sector alimentar relativamente às importações de géneros alimentícios (artigo
6.º). Foram integrados procedimentos de importação nos artigos 10.º a 15.º da
posição comum sobre a terceira proposta do pacote, o que afecta a alteração 12;

� à marcação de salubridade, agora integrada no Capítulo III da Secção I do
Anexo I da terceira proposta do pacote, o que afecta a alteração 28.
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Trata-se de uma consequência lógica da filosofia subjacente ao Livro Branco sobre a
Segurança dos Alimentos de que deve haver uma distinção clara entre as obrigações
das autoridades competentes e as dos operadores das empresas do sector alimentar.

3.11. Outras alterações técnicas e de redacção

As outras alterações aceites pela Comissão visam melhorar a proposta de um ponto
de vista técnico e de redacção. No que diz respeito à posição comum sobre estas
alterações, podem ser feitas as seguintes observações:

No que diz respeito ao abate de renas (alteração 41), o Conselho considerou que
qualquer matadouro, incluindo matadouros móveis, que preencha os critérios do
regulamento é elegível para o abate de renas. Não é, portanto, necessário prever
disposições especiais para as renas.

No que diz respeito à alteração 107, a posição comum não proíbe explicitamente a
utilização de matérias procedentes de ruminantes na produção de carne separada
mecanicamente. O Conselho argumenta que não é necessário repetir a proibição da
utilização dessas matérias já prevista no Regulamento (CE) n.º 999/2001.

4. CONCLUSÃO

A posição comum é amplamente compatível com as alterações do Parlamento
Europeu. Assim, a Comissão pode aceitar a posição comum.

5. DECLARAÇÕES RELATIVAS À POSIÇÃO COMUM

Artigo 1.º – Âmbito de aplicação

A Comissão considera que, tal como no regulamento relativo à higiene dos géneros
alimentícios, a exclusão do fornecimento directo, pelo produtor, de pequenas
quantidades de produtos primários e de carne de aves de capoeira e de lagomorfos ao
consumidor final ou a estabelecimentos locais de venda a retalho também se aplica à
produção primária que se destine a esse tipo de fornecimento.

Artigo 8.º– Garantias em matéria de salmonelas

A Comissão não irá propor qualquer medida passível de reduzir o nível de protecção
assegurado pelas garantias concedidas à Finlândia e à Suécia aquando da sua adesão
à Comunidade.

Artigo 11.º, n.º 6, e Anexo III, Secção VII – Moluscos bivalves vivos

O Conselho e a Comissão sublinham a importância da utilização de métodos
harmonizados para avaliar a conformidade com os valores-limite da presença de
biotoxinas marinhas nos moluscos bivalves vivos. Assinalam que a adopção do
regulamento não afectará os requisitos existentes, que permanecerão em vigor até
que se fixem novos requisitos através do procedimento de comitologia.
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Artigo 11.º, n.º 9 – Histamina

A Comissão declara que as suas propostas em matéria de critérios microbiológicos,
que já se encontram em fase de elaboração, incluirão propostas para a fixação de
limites relativamente à histamina nos produtos da pesca.

Anexo I – Definições

A delegação do Reino Unido congratula-se com a declaração da Comissão de que
recorrerá a novos pareceres científicos em matéria de carne picada, preparados de
carne e carne separada mecanicamente.
Entretanto, o Reino Unido é de opinião que a definição de carne separada
mecanicamente, utilizada para efeitos do presente regulamento, pode suscitar
problemas de interpretação e de aplicação. Sendo este o caso, a delegação do Reino
Unido espera que a Comissão encontre uma solução através do procedimento de
comitologia.

Anexo II, Secção III - Informações relativas à cadeia alimentar

A Comissão dará prioridade à elaboração de propostas em matéria de informações
relativas à cadeia alimentar, de modo a que estas possam ser adoptadas através do
procedimento de comitologia antes de a nova legislação relativa à higiene entrar em
vigor. As propostas incluirão orientações para a elaboração de declarações
normalizadas que os produtores de produtos primários podem completar e assinar em
vez de fornecer extractos com a reprodução literal dos seus registos. A Comissão
considerará se será apropriado propor um formato ou formatos normalizados para
essas declarações destinadas ao comércio intracomunitário de animais vivos.

Anexo III, Secção I – Abate de emergência

A Comissão declara que, quando apresentar o seu relatório ao Parlamento Europeu e
ao Conselho para analisar a experiência adquirida com a aplicação do regulamento,
em conformidade com o artigo 14.º, debaterá em particular a questão do abate de
emergência. Se for caso disso, acompanhará o relatório com propostas adequadas.

Anexo III, Secção IV – Caça selvagem

Por forma a assegurar que o regulamento atinge o objectivo de aumentar a segurança
alimentar e a defesa do consumidor, a Comissão analisará prioritariamente as novas
regras relativas à responsabilidade dos caçadores experientes. Em particular,
examinará as regras que permitem aos caçadores experientes decidir, em certas
circunstâncias, que não é necessário que certas vísceras acompanhem a caça
selvagem até ao estabelecimento de manuseamento de caça para inspecção
post-mortem, e considerará se são necessários requisitos de controlo mais rigorosos
conforme a dimensão da operação de caça. Se for apropriado, proporá alterações a
essas regras.
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Anexo III, Secção V – Carne picada, preparados de carne e carne separada
mecanicamente

Assim que possível, a Comissão recorrerá a novos pareceres científicos em matéria
de carne picada, preparados de carne e carne separada mecanicamente e proporá, se
for necessário, alterações à Secção V do Anexo III através do procedimento de
comitologia. Considerará também a necessidade de alterar as regras de rotulagem à
luz da definição de carne separada mecanicamente, adoptada para efeitos da
legislação relativa à higiene.

Anexo III, Secção VII – Moluscos bivalves vivos

O regulamento não permitirá a reimersão ou o aspergimento de moluscos bivalves
vivos com água após o seu acondicionamento para venda a retalho. No entanto, a
Comissão proporá flexibilidade através do procedimento de comitologia se se puder
demonstrar que os sistemas que não respeitam estas regras não põem em perigo a
higiene dos géneros alimentícios.

Anexo III, Secção VIII – Produtos da pesca

A Comissão declara que, quando apresentar o seu relatório ao Parlamento Europeu e
ao Conselho para analisar a experiência adquirida com a aplicação do regulamento,
em conformidade com o artigo 14.º, debaterá em particular a questão das isenções do
requisito de congelar certos produtos da pesca em conformidade com a Parte D do
Capítulo III da Secção VIII do Anexo III.
Se for caso disso, acompanhará o relatório com propostas adequadas.

A Comissão examinará as regras relativas ao armazenamento e ao transporte de
produtos da pesca em água refrigerada e, se necessário, fará as propostas pertinentes.

Anexo III, Secção IX, Capítulo I, Parte I, n.º 3, alínea b) – Leite

A Comissão avaliará a necessidade de recorrer a novos pareceres científicos sobre
queijos com um período de maturação de pelo menos dois meses e sobre a utilização
do teste da fosfatase ao leite de ovelha e cabra.

A delegação do Reino Unido não está ainda convencida de que existem razões de
saúde pública cientificamente sólidas que justifiquem a proibição da utilização de
leite de animais com reacção ao teste da tuberculose ou da brucelose. A intenção
declarada da legislação é modernizar os controlos de higiene dos géneros
alimentícios e manter apenas aqueles que apresentem benefícios para a saúde
pública. Neste caso, o tratamento térmico do leite elimina os organismos que
suscitam preocupação.
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Anexo III, Secção X – Ovos e ovoprodutos

A Comissão apresentará ao Conselho um relatório (juntamente, se necessário, com
propostas) que debaterá a introdução de flexibilidade no que diz respeito ao prazo de
entrega dos ovos aos consumidores e a possibilidade de associar esse prazo às
temperaturas de armazenamento. Se for necessário, recorrerá a pareceres científicos
sobre estas questões.

A Comissão examinará as especificações analíticas dos ovoprodutos contidas no
Anexo III, Secção X, Capítulo II, Parte IV, e fará as propostas adequadas.



15  

2002/0141 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

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

relativa à

posição comum do Conselho sobre a adopção de um regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece as regras específicas de execução dos controlos

oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo humano

1. ANTECEDENTES

Data de transmissão da proposta ao PE e ao Conselho
[documento COM(2002) 377 final – 2002/0141(COD)]

11 de Julho de
2002

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 26 de Fevereiro de
2003

Data do parecer do Parlamento Europeu, em primeira leitura: 5 de Junho de 2003

Data de transmissão da proposta alterada: 22 de Outubro de
2003

Data de adopção da posição comum: 27 de Outubro de
2003
(por unanimidade)

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

Terceira proposta de um pacote de cinco para consolidar e actualizar as regras
comunitárias actualmente em vigor em matéria de higiene dos géneros alimentícios.

O objectivo principal da proposta é permitir que as regras existentes relativas aos
controlos oficiais à higiene dos géneros alimentícios de origem animal se baseiem
mais nos resultados científicos e na análise do risco e introduzir os princípios
fundamentais da legislação alimentar (princípio “da exploração até à mesa” e
definição das obrigações das autoridades competentes). Os produtos abrangidos pela
proposta são a carne, os produtos da pesca, os moluscos bivalves e o leite.
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3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1. Comentário geral

Na sessão plenária de 5 de Junho de 2003, a Comissão referiu que:

– Pode aceitar as seguintes alterações, na totalidade ou em parte, mediante uma
alteração de redacção: 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32,
34, 35, 41, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 61, 66, 85, 96, 104, 110, 116, 120, 121, 130,
131, 132, 133, 134, 138, 141.

– Não pode aceitar as seguintes alterações: 2, 4, 6, 10, 14, 15, 21 (ponto 6), 25,
30, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 46, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87 (em parte), 88 (em parte), 90, 100,
101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118, 119, 122 (em parte),
123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 139, 140 e 143.

– Pode aceitar as restantes alterações.

O Conselho tem desenvolvido um esforço importante para dar resposta às
preocupações do Parlamento Europeu relativamente a este dossier tecnicamente
complexo. Embora o Conselho nem sempre tenha podido introduzir as alterações no
mesmo formato editorial que o resultante do parecer do Parlamento, deve atender-se
a que houve o cuidado de respeitar os objectivos do Parlamento. As alterações
aceites pela Comissão foram amplamente tidas em consideração.

A posição comum do Conselho também inclui uma série de disposições que são
coerentes com o objectivo das alterações que a Comissão rejeitou inicialmente. Uma
vez que a formulação dessas disposições tem em conta as preocupações da
Comissão, esta pôde aceitá-las.

3.2. Relação com o Regulamento (CE) n.º 178/2002 (Normas Gerais da Legislação
Alimentar)

A Comissão recusou as alterações 4, 25 e 70 relativamente aos custos de inspecção,
sanções iguais em caso de incumprimento e o direito de recurso, respectivamente. O
Conselho apoiou a Comissão quanto a estas questões.

No entanto, no artigo 9.º da posição comum, o Conselho introduziu elementos da
alteração 25 (acção em caso de incumprimento). Isto é aceitável para a Comissão,
uma vez que deixa aos Estados-Membros a decisão sobre a natureza da acção a
tomar em caso de incumprimento.
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3.3. Transferência para os artigos dos requisitos constantes dos anexos

A alteração 21 visa assegurar que os requisitos básicos da legislação alimentar
constem dos artigos e não do anexo.

O objectivo visado pela referida alteração foi tido em conta no artigo 5.º da posição
comum. No entanto, o Conselho não incluiu na posição comum o ponto 6 da
alteração 21 (que limita o papel do pessoal dos matadouros no que se refere aos
controlos à carne de aves de capoeira e de coelho.) O Conselho apoia, com tal, a
posição da Comissão relativamente à alteração 21.

3.4. Flexibilidade para as pequenas empresas e a produção artesanal

As alterações 3 e 138 oferecem a possibilidade de conceder flexibilidade a pequenas
empresas, a métodos tradicionais de produção e a áreas remotas.

O considerando 4 e os n.os 4 a 7 do artigo 17.º da posição comum reflectem o
objectivo visado por estas alterações.

A alteração 15, que introduz a definição de pequeno estabelecimento artesanal (não
aceite pela Comissão), não foi apoiada pelo Conselho.

3.5. Comitologia

As alterações 116, 120, 130 e 131 dizem respeito à comitologia (alteração dos
anexos, regras de execução e medidas de transição). Na posição comum, estas
questões são abrangidas nos artigos 16.º, 17.º e 18.º.

3.6. Importações

As alterações 26, 27, 28, 29, 32, 34, 32 e 35 pretendem introduzir na proposta os
requisitos aplicáveis às importações, anteriormente constantes do Anexo III da
proposta “Higiene 2” [COM (2000)438 2000/0179COD]. Na posição comum, estas
questões são abrangidas nos artigos 10.º a 15.º (sujeitos a nova redacção).

3.7. Informações relativas à cadeia alimentar

Algumas alterações pretendem introduzir flexibilidade no sistema de informações
relativas à cadeia alimentar (os animais que serão submetidos a abate devem ser
acompanhados de informações provenientes da exploração). As alterações 47, 48, 49
e 51 a este respeito são aceites pela Comissão.

Dado que muitos dos requisitos sobre as informações relativas à cadeia alimentar
constam das obrigações dos operadores das empresas do sector alimentar, o
Conselho decidiu transferi-los para a proposta “Higiene 2” [COM (2000)438
2000/0179COD], tendo em conta as alterações supracitadas. Como tal, estas
alterações foram tidas em conta na Secção III do Anexo II da proposta “Higiene 2”.
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3.8. Marcação de salubridade

O Conselho introduziu os princípios da alteração 61 sobre a marcação de salubridade
de carne fresca, parcialmente aceite pela Comissão e sujeita a alterações de redacção,
no Capítulo III da Secção I do Anexo I da posição comum.

O Conselho não aceitou as alterações 62, 63, 64 e 65 (rejeitadas pela Comissão). O
Conselho e a Comissão consideram que a marca de salubridade deve ser aposta
apenas às carnes vermelhas, enquanto as alterações do Parlamento Europeu
alargariam a sua utilização à carne de aves de capoeira e de coelho. No que diz
respeito à alteração 60 (também rejeitada pela Comissão), o seu objectivo de
clarificar que o auxiliar oficial pode supervisionar a marcação de salubridade foi
introduzido na posição comum.

3.9. Inspecção post-mortem visual

Com base em pareceres científicos (CCMVSP), a proposta da Comissão introduzia a
possibilidade de haver uma inspecção post-mortem visual de determinadas categorias
de porcos de engorda. Essa inspecção visual substituiria a inspecção detalhada (com
incisões e palpação) aplicada segundo as regras em vigor. A alteração 109 elimina a
possibilidade de inspecção visual e, portanto, não foi aceite pela Comissão. O
Conselho apoiou a proposta da Comissão e não teve em conta a alteração 109.

3.10. Pessoal do estabelecimento com tarefas de inspecção oficial

O texto da Comissão prevê a possibilidade de o pessoal do estabelecimento poder
desempenhar determinadas actividades de controlo. Várias alterações interferem
seriamente com o princípio de envolver o pessoal do estabelecimento nas actividades
de controlo. Trata-se das alterações 81, 100, 127, 135, 136, 139 e 140. Estas não
foram aceites pela Comissão e não foram tidas em conta pelo Conselho.

No que diz respeito à alteração 83, a Comissão e o Conselho rejeitaram a parte que
diz respeito ao pessoal do matadouro, mas a posição comum é coerente com a outra
parte.

A alteração 87 introduz algumas condições para o envolvimento de pessoal do
estabelecimento nos controlos oficiais. A Comissão aceitou certos elementos dessa
alteração. Na posição comum, estes elementos estão integrados no n.º 6 do artigo 5.º
e no Anexo I, Secção III, Capítulo III, ponto A, n.º 2, alínea d).

3.11. Presença do veterinário em pequenos matadouros

A alteração 85, aceite pela Comissão mediante adaptações da redacção, declara que a
presença do veterinário oficial em pequenos matadouros deve basear-se numa análise
dos riscos.

Na posição comum, este elemento está integrado no ponto 2 do Capítulo II da Secção
III do Anexo I.
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3.12. Formação

A Comissão aceitou um grande número de alterações relativas aos requisitos de
formação dos veterinários oficiais e dos auxiliares oficiais. Trata-se das alterações 88
(em parte), 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99.

O Anexo I, Secção III, Capítulo IV.B da posição comum é coerente com estas
alterações.

3.13. Moluscos bivalves vivos e produtos da pesca

As alterações a este respeito que foram aceites pela Comissão (alterações 121 e 124)
estão reflectidas no artigo 18.º (no que se refere aos testes nos moluscos) e no Anexo
III, Capítulo I (no que se refere aos controlos oficiais dos animais da aquicultura).

O Conselho também teve em conta elementos da alteração 122 (parcialmente aceite
pela Comissão) de modo a atender à flexibilidade no que diz respeito à amostragem
dos moluscos bivalves vivos.

3.14. Outras alterações técnicas e de redacção

As restantes alterações aceites pela Comissão visam melhorar a proposta de um
ponto de vista técnico e de redacção.

Em geral, o Conselho teve em conta estas alterações.

4. CONCLUSÃO

A posição comum é amplamente compatível com as alterações do Parlamento
Europeu aceites pela Comissão. O objectivo de certas alterações que não foram
aceites pela Comissão foi, não obstante, tido em conta na posição comum, excepto
no que diz respeito ao seguinte:

– o envolvimento de pessoal dos matadouros na inspecção da carne,

– a marcação de salubridade da carne,

– a inspecção visual de certos tipos de carne de suíno.

5. DECLARAÇÕES RELATIVAS À POSIÇÃO COMUM

Artigo 3.º, n.º 7

A Comissão examinará de que forma as listas nacionais de estabelecimentos
aprovados serão disponibilizadas na Internet, bem como a frequência mínima de
actualização, apresentando, se necessário, as propostas adequadas.

Artigo 5.º, n.º 6

A Suécia congratula-se com a extensão do trabalho dos auxiliares empregados pelos
estabelecimentos apresentada pela presente proposta, em comparação com a situação
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existente. No entanto, a Suécia lamenta que os auxiliares empregados pelos
estabelecimentos não beneficiem de igualdade de tratamento integral equiparável ao
dos auxiliares oficiais, no que diz respeito às suas funções - apesar do requisito de
que ambas as categorias tenham a mesma formação e competências e trabalhem sob
a supervisão de um veterinário oficial. A Suécia congratula-se, além disso, com a
oportunidade de actualizar as regras actuais através do procedimento do comité e
espera que a Comissão reveja rapidamente as regras com vista a facilitar uma
extensão do sistema de auxiliares do estabelecimento de modo a que os últimos
sejam equiparados aos auxiliares oficiais.

Artigo 15.º, n.º 2

A Comissão confirma que os navios-fábrica e os navios congeladores serão sempre
indicados sob o nome do seu Estado de bandeira, mesmo quando seja outro Estado a
efectuar as inspecções do navio em causa, em conformidade com o n.º 2, alínea b) do
artigo 15.º.

Artigo 17.º, n.º 6

A Comissão declara que, sempre que consultar os Estados-Membros no âmbito do
Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, em conformidade com
o n.º 6 do artigo 17.º, fá-lo-á sem demora.

Artigo 21.º - Revisões

A Comissão declara que, quando apresentar o seu relatório ao Parlamento Europeu e
ao Conselho para analisar a experiência adquirida com a aplicação do regulamento,
em conformidade com o artigo 21.º, debaterá, em particular, as seguintes questões:

a) se as diferentes abordagens nacionais quanto ao número de elementos do
pessoal criam problemas à segurança dos alimentos;

b) se será oportuno aumentar os requisitos mínimos de formação dos auxiliares
oficiais;

c) se será apropriado alargar o âmbito de aplicação das regras que permitem o
abate de caça de criação no local de produção.

Se for caso disso, acompanhará o relatório com propostas adequadas.

Anexo I, Secção III, Capítulo IV, Parte B

A Comissão considerará se é viável e desejável alargar o Anexo I, Secção III,
Capítulo IV, Parte B, n.º 8, a casos em que os auxiliares oficiais executem outras
tarefas de amostragem e de análise, e apresentará, se necessário, as propostas
adequadas.

Anexo I, Secção IV, Capítulo IX, Parte A

A Comissão recorrerá a pareceres científicos sobre se seria possível certificar regiões
como oficialmente indemnes de cisticercose, propondo, se apropriado, a adopção de
alterações ao Anexo I através do procedimento de comitologia.
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Cobrança do custo dos controlos oficiais

O Conselho e a Comissão afirmam que o regulamento não irá afectar a possibilidade
de os Estados-Membros recuperarem os custos associados aos controlos oficiais dos
operadores das empresas do sector alimentar, em conformidade com a directiva
relativa às taxas veterinárias, aguardando a adopção do regulamento relativo aos
controlos oficiais dos alimentos para animais e para consumo humano.

Bem-estar animal

A Suécia considera essencial que todos os animais que chegam para abate sejam
inspeccionados por um veterinário oficial para verificar que os animais não sofreram
durante o transporte. Além disso, a Suécia considera que um veterinário oficial deve
estar presente durante o abate de modo a, inter alia, vigiar a protecção dos animais
no que diz respeito ao atordoamento e à sangria. A solicitação da presença de
veterinários oficiais é importante, pelo menos para preservar a confiança dos
consumidores no tratamento dos animais associado à produção de carne e de
produtos à base de carne. A Suécia considera que só devem ser permitidas excepções
no caso de pequenos matadouros em relação aos quais a distância de transporte é
curta.

Regulamento relativo aos controlos oficiais dos alimentos para animais e para
consumo humano

O Conselho e a Comissão concordam que, de forma a evitar redundâncias, a adopção
do regulamento relativo aos controlos oficiais dos alimentos para animais e para
consumo humano devem implicar a supressão das regras correspondentes dispostas
no regulamento que estabelece as regras específicas de execução dos controlos
oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo humano, na medida em
que regras mais gerais garantem o mesmo nível de protecção da saúde pública. Isto
pode afectar, em particular, as disposições:

– relativas à aprovação de estabelecimentos, incluindo a aprovação condicional;

– relativas às medidas nacionais de execução;

– que estabelecem as garantias que as autoridades competentes de países
terceiros devem fornecer para poderem exportar alimentos para a Comunidade;
bem como

– relativas aos controlos oficiais para verificar o cumprimento dos critérios
microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios e à produção de alimentos.

Além disso, o Conselho e a Comissão concordam que a data de aplicação do
regulamento relativo aos controlos oficiais dos alimentos para animais e para
consumo humano deve ser o mais próxima possível da data de aplicação do
regulamento que estabelece as regras específicas de execução dos controlos oficiais
de produtos de origem animal.
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2000/0182 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

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

relativa à

posição comum do Conselho sobre a adopção de uma directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho que revoga certas directivas relativas à higiene dos géneros alimentícios e
às regras sanitárias aplicáveis à produção e à comercialização de determinados produtos

de origem animal destinados ao consumo humano e altera as Directivas 89/662/CEE e
92/118/CEE do Conselho e a Decisão 95/408/CE do Conselho

1. ANTECEDENTES

Data de transmissão da proposta ao PE e ao Conselho
(documento COM(2000) 438 final – 2000/0182 (COD)):

14 de Julho de
2000

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 28 de Março de
2001

Data do parecer do Parlamento Europeu, em primeira leitura: 3 de Junho de 2003

Data de transmissão da proposta alterada: 23 de Julho de
2003

Data de adopção da posição comum: 27 de Outubro de
2003
(por unanimidade)

2. OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

Quinta proposta de um pacote de cinco para consolidar e actualizar as regras
comunitárias actualmente em vigor em matéria de higiene dos géneros alimentícios.

A proposta tem como objectivo:

� revogar dezassete directivas relativas à higiene dos géneros alimentícios,

� alterar outras directivas directamente relacionadas com a higiene dos géneros
alimentícios,

� introduzir uma cláusula de salvaguarda e de suspensão de modo a assegurar
que os requisitos essenciais em matéria de temperatura e microbiológicos
permaneçam em vigor e que as regras de execução com base nas directivas
revogadas continuem a ser aplicáveis.
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3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1. Data de aplicação (artigo 1.º)

A principal preocupação do Conselho, no que diz respeito a esta proposta, foi
assegurar que todas as propostas do pacote sejam aplicáveis a partir da mesma data e
que os Estados-Membros disponham de tempo suficiente para se adaptarem à nova
situação. Assim, o Conselho decidiu que, relativamente a todas as propostas do
pacote, as medidas devem ser aplicáveis dezoito meses após a entrada em vigor e
nunca antes de 1 de Janeiro de 2006.

Embora a data de aplicação da posição comum não seja igual à que foi proposta na
alteração do Parlamento Europeu, deve considerar-se que os objectivos pretendidos
pelo Conselho não entram em conflito com os objectivos pretendidos pelo
Parlamento Europeu nas alterações sobre este assunto, nas diferentes propostas do
pacote.

3.2. Outras alterações à posição comum

3.2.1. Revogação das directivas existentes (artigo 2.º)

Inicialmente, a Comissão tinha incluído a revogação de todas as directivas relativas à
higiene dos géneros alimentícios existentes na quinta proposta do pacote.

Na posição comum, o Conselho prevê, no âmbito da primeira proposta, a revogação
da Directiva 93/43/CEE relativa à higiene dos géneros alimentícios e, no âmbito da
quinta proposta, a das restantes dezasseis directivas. Esta parece ser uma abordagem
lógica, dado que a primeira proposta substitui a Directiva 93/43/CEE. Os objectivos
da proposta inicial da Comissão estão, assim, atingidos.

3.2.2. Alteração de outras directivas directamente relacionadas com a higiene dos
géneros alimentícios (artigos 3.º, 5.º e 6.º)

� A proposta da Comissão previa a revogação do Anexo II da Directiva
92/118/CEE.

No artigo 3.º da posição comum, o Conselho introduziu outras alterações à Directiva
92/118/CEE. Estas novas alterações asseguram uma melhor coerência da futura
legislação comunitária.

� A proposta da Comissão previa uma alteração do Anexo A da Directiva
89/662/CEE.

No artigo 5.º da posição comum, o Conselho introduziu outras alterações à Directiva
89/662/CEE. Estas novas alterações asseguram uma melhor coerência da futura
legislação comunitária.

� A proposta da Comissão previa uma alteração da Directiva 91/67/CEE.
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Na posição comum, esta alteração não foi introduzida, dado que se torna supérflua
com a adopção da Directiva 2002/99/CE (quarta proposta do pacote “Higiene”).

� No artigo 6.º da posição comum, o Conselho introduziu uma alteração da
Decisão 95/408/CE do Conselho, de modo a assegurar a extensão da sua
aplicação até que o pacote “Higiene” seja aplicável. Esta extensão é necessária
para garantir que as decisões de aplicação tomadas com base nessa decisão
(que expira em 31 de Dezembro de 2003) permaneçam válidas até serem
substituídas pela nova base jurídica do pacote “Higiene”.

3.2.3. Cláusula de salvaguarda e de suspensão (artigo 4.º)

A proposta da Comissão previa introduzir uma cláusula de salvaguarda de modo a
assegurar que os requisitos essenciais em matéria de temperatura e microbiológicos
permaneçam em vigor e que as decisões de execução tomadas com base nos actos
revogados continuem a ser aplicáveis.

Na posição comum, estes elementos foram respeitados.

Além disso, o Conselho prevê que as regras de execução baseadas no Anexo II da
Directiva 92/118/CEE continuem a ser aplicáveis (excepto a Decisão 94/371/CE que
estabelece condições específicas de saúde pública para a comercialização de certos
tipos de ovos, cujo conteúdo foi amplamente integrado na segunda proposta do
pacote relativo à higiene dos géneros alimentícios).

O Conselho também prevê que as decisões de execução da Decisão 95/408/CEE
continuem a ser aplicáveis. Estas decisões de execução contêm as listas dos
estabelecimentos de países terceiros que são autorizados a exportar alimentos de
origem animal para a CE.

4. CONCLUSÃO

A Comissão está satisfeita pelo facto de a posição comum ter em conta os objectivos
da alteração do Parlamento Europeu e de as preocupações da Comissão relativamente
aos objectivos da proposta terem sido respeitadas.

5. DECLARAÇÕES GERAIS

Regras de execução

Para assegurar a transparência, a Comissão considerará apresentar uma comunicação
que estabeleça, sector por sector, as listas das regras de execução existentes que
continuarão a ser aplicáveis quando as novas regras em matéria de higiene entrarem
em vigor. Considerará igualmente propor a revogação ou a alteração dessas regras,
quando apropriado.

A Comissão afirma que pretende propor novas regras relativas à triquinose para
substituir as da Directiva 77/96/CEE atempadamente, de modo a assegurar que
possam ser adoptadas antes de a nova legislação em matéria de higiene entrar em
vigor.
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Produtos da pesca

A Comissão considerará a possibilidade de estabelecer uma lista de parâmetros para
os tratamentos a aplicar aos produtos da pesca, além da refrigeração a uma
temperatura interna de -20ºC para 24 horas ou aquecimento a 60ºC, que sejam
reconhecidos como suficientes para destruir as larvas de nemátodes, bem como de
estabelecer critérios para verificar se os tratamentos aplicados atingem esse
objectivo. Se apropriado, apresentará as propostas adequadas.

Contaminantes

O Conselho convida a Comissão a considerar a necessidade de regras harmonizadas
no que se refere aos controlos oficiais ou à vigilância da presença de contaminantes
ambientais nos alimentos e da tomada de medidas nos casos de incumprimento dos
requisitos comunitários, e apresentará, se apropriado, as propostas adequadas.
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