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Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 27 de Outubro de 2003 tendo em

vista a aprovação da 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
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DIRECTIVA 2003/…/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

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

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente os artigos 37.º e 95°

e a alínea b) do n.º 4 do artigo 152.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

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

Após consulta ao Comité das Regiões,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 3,

                                                
1 JO C 365 E de 19.12.2000, p. 132 e JO C…
2 JO C 155 de 29.5.2001, p. 39.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 3 de Junho de 2003 (ainda não publicado no Jornal

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

(1) Existem várias directivas que estabelecem normas de saúde animal e de saúde pública

relativas à produção e comercialização de produtos de origem animal.

(2) Os seguintes actos contêm novas regras que reformulam e actualizam as regras contidas nas

referidas directivas:

– Regulamento (CE) n.º.../2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de …., relativo à

higiene dos géneros alimentícios 1,

– Regulamento (CE) n.º.../2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de …., que

estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem

animal 2,

– Regulamento (CE) n.º.../2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de …., que

estabelece as regras de execução dos controlos oficiais de produtos de origem animal

destinados ao consumo humano 3,

– Directiva 2002/99/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, que estabelece as

regras de polícia sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e

introdução de produtos de origem animal destinados ao consumo humano 4.

                                                
1 V. p.          do presente Jornal Oficial.
2 V. p.          do presente Jornal Oficial.
3 V. p.          do presente Jornal Oficial.
4 JO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
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(3) É, por conseguinte, adequado revogar as directivas anteriores. Dado que o Regulamento (CE)

n.º.../2003 * prevê a revogação da Directiva 93/43/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993,

relativa à higiene dos géneros alimentícios 1, basta que a presente directiva revogue as

directivas referentes aos produtos de origem animal.

(4) Os requisitos da Directiva 72/462/CEE do Conselho 2 deverão continuar a aplicar-se só no

que respeita à importação de animais vivos, dado que as novas regras em matéria de higiene e

a Directiva 2002/99/CE irão substituir as regras sobre carne fresca e  produtos à base de carne.

(5) É todavia necessário prever que determinadas normas de execução permaneçam em vigor até

que tenham sido tomadas as medidas necessárias ao abrigo do novo quadro jurídico.

(6) Para efeitos da reformulação pretendida, torna-se igualmente necessário alterar as

Directivas 89/662/CEE 3 e 92/118/CEE 4 do Conselho e a Decisão 95/408/CE 5 do Conselho,

                                                
* Nota para o Jornal Oficial: inserir número do regulamento do Parlamento Europeu e do

Conselho relativo à higiene dos géneros alimentícios.
1 JO L 175 de 19.7.1993, p. 1.
2 Directiva 72/462/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1972, relativa aos problemas

sanitários e de polícia sanitária, na importação de animais das espécies bovina e suína e de
carnes frescas provenientes de países terceiros (JO L 302 de 31.12.1972, p. 28). Directiva com
a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 807/2003 (JO L 122
de 16.5.2003, p. 36).

3 Directiva 89/662/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1989, relativa aos controlos
veterinários aplicáveis ao comércio intracomunitário, na perspectiva da realização do mercado
interno (JO L 395 de 30.12.1989, p. 13). Directiva com a última redacção que lhe foi dada
pelo Regulamento (CE) n.º 806/2003 (JO L 122 de 16.5.2003, p. 1.).

4 Directiva 92/118/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1992, que define as condições
sanitárias e de polícia sanitária que regem o comércio e as importações na Comunidade de
produtos não sujeitos, no que respeita às referidas condições, às regulamentações
comunitárias específicas referidas no capítulo I do anexo A da Directiva 89/662/CEE e, no
que respeita aos agentes patogénicos, da Directiva 90/425/CEE (JO L 62 de 15.3.1993, p. 49).
Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2003/42/CE da Comissão
(JO L 13 de 18.1.2003, p. 24).

5 Decisão 95/408/CE do Conselho, de 22 de Junho de 1995, relativa às regras de elaboração,
por um período transitório, de listas provisórias de estabelecimentos de países terceiros dos
quais os Estados-Membros são autorizados a importar determinados produtos de origem
animal, produtos da pesca e moluscos bivalves vivos (JO L 243 de 11.10.1995, p. 17).
Decisão com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) 806/2003.
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APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.º

Para efeitos da presente directiva, entende-se por "data pertinente" a data de aplicação dos

Regulamentos (CE) n.º.../2003 *, n.º.../2003 ** e n.º.../2003 ***.

Artigo 2.º

São revogadas, com efeitos à data pertinente, as seguintes directivas:

1) Directiva 64/433/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1964, relativa a problemas sanitários

em matéria de comércio intracomunitário de carne fresca; 1

2) Directiva 71/118/CEE do Conselho, de 15 de Fevereiro de 1971, relativa a problemas

sanitários em matéria de comércio de carnes frescas de aves de capoeira; 2

3) Directiva 72/461/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1972, relativa aos problemas de

polícia sanitária respeitantes a trocas intracomunitárias de carnes frescas; 3

4) Directiva 77/96/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, relativa à pesquisa de

triquinas aquando das importações, provenientes de países terceiros, das carnes frescas

provenientes de animais domésticos da espécie suína; 4

                                                
* Nota para o Jornal Oficial: inserir número do regulamento do Parlamento Europeu e do

Conselho relativo à higiene dos géneros alimentícios.
** Nota para o Jornal Oficial: inserir número do regulamento do Parlamento Europeu e do

Conselho que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de
origem animal.

*** Nota para o Jornal Oficial: inserir número do regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece as regras de execução dos controlos oficiais de produtos de origem
animal destinados ao consumo humano.

1 JO 121 de 29.7.1964, p. 2012/64. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 95/23/CE (JO L 243, de 11.10.1995, p. 7).

2 JO L 55 de 8.3.1971, p. 23. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.º 807/2003.

3 JO L 302 de 31.12.1972, p. 24. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.º 807/2003.

4 JO L 26 de 31.1.1977, p. 67. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) n.º 807/2003.
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5) Directiva 77/99/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1976, relativa a problemas

sanitários em matéria de produção e colocação no mercado de produtos à base de carne e de

determinados outros produtos de origem animal; 1

6) Directiva 80/215/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro de 1980, relativa aos problemas de

polícia sanitária em matéria de trocas comerciais intracomunitárias de produtos à base de

carne; 2

7) Directiva 89/362/CEE da Comissão, de 26 de Maio de 1989, relativa às condições gerais de

higiene nas explorações de produção de leite; 3

8) Directiva 89/437/CEE do Conselho, de 20 de Junho de 1989, relativa aos problemas de ordem

higiénica e sanitária respeitantes à produção e à colocação no mercado dos ovoprodutos; 4

9) Directiva 91/492/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1991, que estabelece as normas

sanitárias que regem a produção e a colocação no mercado de moluscos bivalves vivos; 5

10) Directiva 91/493/CEE do Conselho, de 22 de Julho de 1991, que adopta as normas sanitárias

relativas à produção e à colocação no mercado dos produtos da pesca; 6

11) Directiva 91/494/CEE do Conselho, de 26 de Junho de 1991, relativa às condições de polícia

sanitária que regem o comércio intracomunitário e as importações provenientes de países

terceiros de carnes frescas de aves de capoeira; 7

                                                
1 JO L 26 de 31.1.1977, p. 85. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 807/2003.
2 JO L 47 de 21.2.1980, p. 4. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 807/2003.
3 JO L 156 de 8.6.1989, p. 30.
4 JO L 212 de 22.7.1989, p. 87. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 806/2003.
5 JO L 268 de 24.9.1991, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 806/2003.
6 JO L 268 de 24.9.1991, p. 15. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 806/2003.
7 JO L 268 24.9.1991, p. 35. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 1999/89/CE (JO L 300 de 23.11.1999, p. 17).
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12) Directiva 91/495/CEE do Conselho, de 27 de Novembro de 1990, relativa aos problemas

sanitários e de polícia sanitária relativos à produção e à colocação no mercado de carnes de

coelho e de carnes de caça de criação; 1

13) Directiva 92/45/CEE do Conselho, de 16 de Junho de 1992, relativa aos problemas sanitários

e de polícia sanitária referentes ao abate de caça selvagem e à colocação no mercado das

respectivas carnes; 2

14) Directiva 92/46/CEE do Conselho, de 16 de Junho de 1992, que adopta as normas sanitárias

relativas à produção de leite cru, de leite tratado termicamente e de produtos à base de leite e à

sua colocação no mercado; 3

15) Directiva 92/48/CEE do Conselho, de 16 de Junho de 1992, que fixa as normas mínimas de

higiene aplicáveis aos produtos da pesca obtidos a bordo de determinados navios nos termos

do n.º 1, subalínea i) da alínea a), do artigo 3.º da Directiva 91/493/CEE; 4

16) Directiva 94/65/CE do Conselho, de 14 de Dezembro de 1994, que institui os requisitos de

produção e de colocação no mercado de carnes picadas e de preparados de carnes. 5

                                                
1 JO L 268 de 24.9.1991, p. 41. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 806/2003.
2 JO L 268 de 14.9.1992, p. 35. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 806/2003.
3 JO L 268 14.9.1992, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 806/2003.
4 JO L 187 de 7.7.1992, p. 41.
5 JO L 368 de 31.12.1994, p. 10.Directiva com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 806/2003.
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Artigo 3.º

A Directiva 92/118/CEE é alterada do seguinte modo, com efeitos à data pertinente:

1) Todas as referências aos " Anexos I e II" são substituídas por referências ao " Anexo I";

2) No n.º 1 do artigo 4.º são suprimidos os termos "e no Anexo II no que se refere aos aspectos
de saúde pública"; e

3) É revogado o Anexo II.

Artigo 4.º

1. Com efeitos à data pertinente, as referências às directivas mencionadas no artigo 2.º ou ao
Anexo II da Directiva 92/118/CEE devem ser interpretadas como sendo feitas, consoante o
contexto:

a) Ao Regulamento (CE) n.º…/2003 *;

b) Ao Regulamento (CE) n.º…/2003 **; ou

c) À Directiva 2002/99/CE.

2. Enquanto se aguarda a adopção de critérios microbiológicos e de requisitos de controlo da
temperatura nos termos do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º .../2003 ***, continuam a ser
aplicáveis os critérios microbiológicos e os requisitos de controlo da temperatura previstos nas
directivas referidas no artigo 2.º e no Anexo II da Directiva 92/118/CEE, bem como as respectivas
normas de execução.

                                                
* Nota para o Jornal Oficial: inserir número do regulamento do Parlamento Europeu e do

Conselho que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de
origem animal.

** Nota para o Jornal Oficial: inserir número do regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece as regras de execução dos controlos oficiais de produtos de origem
animal destinados ao consumo humano.

*** Nota para o Jornal Oficial: inserir número do regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo à higiene dos géneros alimentícios.
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3. Enquanto se aguarda a adopção das disposições necessárias com base nos Regulamentos (CE)
n.º.../2003 *, n.º.../2003 **, n.º.../2003 *** e na Directiva 2002/99/CE, continuam a ser aplicáveis,
mutatis mutandis, os seguintes actos:

a) As normas de execução adoptadas com base nas directivas referidas no artigo 2.º;

b) As normas de execução adoptadas com base no Anexo II da Directiva 92/118/CEE, com

excepção da Decisão 94/371/CE 1;

c) As normas de execução adoptadas com base na Directiva 72/462/CEE; e

d) As listas provisórias de países terceiros e de estabelecimentos de países terceiros elaboradas

nos termos da Decisão 95/408/CE.

Artigo 5.º

1. A partir de 1 de Janeiro de 2005, as regras em matéria de saúde animal previstas na

Directiva 72/462/CEE continuam a ser aplicáveis apenas à importação de animais vivos.

2. Com efeitos à data pertinente, a Directiva 72/462/CEE continua a ser aplicável à importação

de animais vivos.

                                                
* Nota para o Jornal Oficial: inserir número do regulamento do Parlamento Europeu e do

Conselho relativo à higiene dos géneros alimentícios.
** Nota para o Jornal Oficial: inserir número do regulamento do Parlamento Europeu e do

Conselho que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de
origem animal.

*** Nota para o Jornal Oficial: inserir número do regulamento do Parlamento Europeu e do
Conselho que estabelece as regras de execução dos controlos oficiais de produtos de origem
animal destinados ao consumo humano.

1 JO L 168 de 2.7.1994, p. 34.
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Artigo 6.º

A Directiva 89/662/CEE é alterada do seguinte modo, com efeitos à data pertinente:

1) Os termos:

a) "produtos de origem animal abrangidos pelas directivas referidas no anexo A",

constantes do artigo 1.º; e

b) "produtos obtidos nos termos das directivas referidas no anexo A", constantes do n.º 1

do artigo 4.º

são substituídos por "produtos de origem animal abrangidos pelos actos referidos no

Anexo A";
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2) O Anexo A passa a ter a seguinte redacção:

"ANEXO A

CAPÍTULO I

Directiva 2002/99/CE do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, que estabelece as regras de
polícia sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos
de origem animal destinados ao consumo humano *

Regulamento (CE) n.º…/2003 + do Parlamento Europeu e do Conselho, de …………, que
estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem
animal **

CAPÍTULO II

Directiva 92/118/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 2002, que define as condições
sanitárias e de polícia sanitária que regem o comércio e as importações na Comunidade de
produtos não sujeitos às referidas condições previstas nas regulamentações comunitárias
específicas referidas no Capítulo I do Anexo A da Directiva 89/662/CEE e, no que respeita
aos agentes patogénicos, da Directiva 90/425/CEE ***

Regulamento (CE) n.° 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 3 de Outubro de 2002, que estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos animais
não destinados ao consumo humano ****

* JO L 18 de 23.1.2003, p. 11.
** JO L … ++.
*** JO L 62 de 15.3.1993, p. 49. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Decisão 2003/42/CE (JO L 13 de 18.1.2003, p. 24).
**** JO L 273 de 10.10.2002, p. 1.. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada

pelo Regulamento (CE) n.º 808/2003 da Comissão (JO L 117 de 13.5.2003, p. 1)."

                                                
+ Nota para o Jornal Oficial: inserir o número e a data do regulamento do Parlamento Europeu

que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem
animal.

++ Nota para o Jornal Oficial: inserir as referências de publicação do regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros
alimentícios de origem animal.
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Artigo 7.º

Na Decisão 95/408/CE, o artigo 9.º passa a ter a seguinte redacção, com efeitos à data de entrada

em vigor da presente directiva:

"Artigo 9.º

A presente decisão é aplicável até à "data pertinente" definida no artigo 1.º da

Directiva 2003/…/CE + do Parlamento Europeu e do Conselho, de …., 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/CE e a Decisão 95/408/CE (*).

_____________
* JO L … ++.  "

Artigo 8.º

Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva até à data pertinente e

informar imediatamente a Comissão desse facto.

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

presente directiva ou ser dela acompanhadas aquando da sua publicação oficial. As modalidades

dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.

                                                
+ Nota para o Jornal Oficial: inserir o número e a data da presente directiva.
++ Nota para o Jornal Oficial: inserir as referências de publicação da presente directiva.
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Artigo 9.º

A presente directiva entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

Artigo 10.º

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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I. INTRODUÇÃO

Em Julho de 2000, a Comissão apresentou a proposta de directiva 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 e a Decisão 95/408/CE.

O Parlamento Europeu aprovou o seu  parecer sobre a proposta de directiva em Junho de 2003. O

Comité Económico e Social aprovou o seu em Março de 2001. 1

Após ponderar esses pareceres, o Conselho aprovou a sua Posição Comum em 27 de Outubro

de 2003.

II. OBJECTIVO

A proposta de directiva é o quinto 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 sobre as quatro propostas sujeitas ao processo de co-decisão. 2

A directiva prevê medidas de gestão interna de transição das actuais normas de higiene para a nova

legislação em matéria de higiene. Em especial, a directiva irá:

●  revogar algumas das actuais directivas que estabelecem normas de higiene ou sanitárias

relativas a vários produtos de origem animal;

● modificar ou alterar a aplicação de outras directivas existentes e de uma decisão; e

● manter em vigor as actuais medidas de execução até que possam ser aprovadas as medidas

necessárias ao abrigo da nova legislação em matéria de higiene.

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

de 16 de Dezembro de 2002, que estabelece as 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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ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

A. Data de aplicação (artigo 1.º)

O Conselho acorda que todos os elementos do pacote "higiene" deverão produzir efeitos

simultaneamente. Contudo, julga que uma declaração explícita para esse efeito criaria maior

incerteza jurídica. Na posição comum, portanto, o artigo 1.º da directiva define como "data

pertinente" a data de aplicação dos três regulamentos que estabelecem as novas normas de

higiene. Os artigos seguintes prevêem que as medidas necessárias serão aplicáveis a partir

dessa data.

A posição comum é pois coerente com o objectivo da única alteração apresentada no parecer

em primeira leitura do Parlamento Europeu.

B. Revogação das actuais directivas (artigo 2.º)

Na posição comum, o artigo 2.º da directiva prevê a revogação das directivas actuais que

estabelecem regras para os produtos de origem animal. Na posição comum sobre o

regulamento relativo à higiene dos géneros alimentícios, o artigo 17.º prevê a revogação da

directiva 93/43/CEE, que estabelece regras gerais de higiene aplicáveis aos alimentos.

C. Directiva 92/118/CEE (artigo 3.º)

Para além de dispor a revogação do Anexo II da Directiva 92/118/CEE, a posição comum

prevê alterações concomitantes a outras disposições dessa directiva.



11584/1/03 REV 1 ADD 1 mam/MDS/ip 4
DG B I    PT

D. Cláusulas de interpretação e de salvaguarda (artigo 4.º)

O n.º 1 do artigo 4.º prevê que as referências às disposições que serão revogadas nos termos

dos artigos 2.º e 3.º sejam interpretadas como referências às novas normas em matéria de

higiene e saúde.

O n.º 3 do artigo 4.º prevê uma suspensão temporária de determinadas regras de execução

actuais. Comparado com a proposta original da Comissão,

● esclarece que seria possível revogar essas regras sem as substituir se já não forem

necessárias;

● abrange as listas provisórias de países terceiros e de estabelecimentos de países terceiros

elaboradas segundo o disposto na Decisão 95/408/CE;

● abrange regras de execução aprovadas com base na Directiva 76/462/CEE; e

● não abrange a decisão 94/371/CE dado que as respectivas regras nada acrescentariam às

dos novos regulamentos.

A disposição sobre marcas de salubridade no n.º 3 do artigo 3.º da proposta original da

Comissão já não é necessária, na medida em que os novos regulamentos em matéria de

higiene contêm disposições pertinentes.

E. Adaptação de legislação actual (artigos 5.º, 6.º e 7.º)

A posição comum integra alterações concomitantes às alterações à Directiva 89/662/CEE e

não prevê qualquer alteração da Directiva 91/67/CEE, já que a aprovação da

Directiva 2002/99/CE o tornou desnecessário.

A posição comum prevê uma alteração da Decisão 95/408/CE por forma a prorrogar a sua

aplicação até que entre em vigor a nova legislação em matéria de higiene, o que é exigido

pelo facto de essa decisão caducar em 31 de Dezembro de 2003, sendo que uma nova base

jurídica para a elaboração e actualização de listas de estabelecimentos de países terceiros só

estará disponível após a aprovação do pacote "higiene".
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A posição comum contém ainda uma disposição que adapta o âmbito de aplicação da

Directiva 72/462/CEE. Como as novas regras em matéria de higiene irão substituir as regras

sobre carne fresca e produtos à base de carne daquela directiva, a posição comum prevê que

os requisitos nela contidos continuem a aplicar-se só no que respeita à importação de animais

vivos.

IV. CONCLUSÃO

O Conselho compraz-se em registar que a Comissão aceita a sua posição comum e que o projecto

de regulamento é coerente com o objectivo da alteração que o Parlamento Europeu aprovou em

primeira leitura. O Conselho espera que tal permitirá a rápida aprovação da directiva e do restante

pacote "higiene".
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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.
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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.



12133/03 ADD 1 vlc/ml 8
ANEXO DG B I    PT

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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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
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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

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

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
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2000/0178 (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 relativo à higiene dos géneros alimentícios

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.
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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.
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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.


