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5. A frequência de amostragem com vista à análise para detecção de toxinas nos moluscos deve

ter, regra geral, uma periodicidade semanal, durante os períodos em que é permitida a

colheita. Esta frequência pode ser reduzida em zonas específicas, ou em relação a

determinados tipos de moluscos, se uma avaliação de riscos sobre a ocorrência de toxinas ou

fitoplâncton sugerir um risco muito baixo de episódios tóxicos. Deverá ser aumentada se essa

avaliação sugerir que a amostragem semanal não é suficiente. A avaliação de riscos deve ser

revista periodicamente, para avaliar o risco de ocorrência de toxinas nos moluscos bivalves

vivos provenientes dessas zonas.

6. Sempre que se conheçam as taxas de acumulação de toxinas para um determinado grupo de

espécies em crescimento na mesma zona, a espécie com a taxa mais elevada deve ser utilizada

enquanto espécie indicadora, o que permitirá a exploração de todas as espécies incluídas no

grupo, se os teores de toxinas na espécie indicadora estiverem abaixo dos valores-limite

regulamentares. Sempre que os teores de toxinas na espécie indicadora se situem acima dos

valores-limite regulamentares, a colheita das demais espécies só será permitida se outras

análises efectuadas sobre essas mesmas espécies revelarem teores de toxinas abaixo dos

valores-limite.

7. Relativamente à vigilância do plâncton, as amostras devem ser representativas da coluna de

água e fornecer informações sobre a presença de espécies tóxicas, assim como sobre as

tendências a nível das populações. Se forem detectadas quaisquer alterações a nível das

populações tóxicas, que possam conduzir a uma acumulação de toxinas, a frequência de

amostragem dos moluscos deverá ser aumentada ou deverão ser estabelecidas medidas

cautelares de encerramento das zonas suspeitas, até estarem disponíveis os resultados das

análises para detecção de toxinas.
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8. Os planos de amostragem para controlar a presença de contaminantes químicos devem

permitir a detecção de qualquer ultrapassagem dos teores estabelecidos no Regulamento (CE)

n.º 466/2001 1.

C. DECISÕES NA SEQUÊNCIA DA MONITORIZAÇÃO

1. Sempre que os resultados da amostragem demonstrem terem sido desrespeitadas as regras

sanitárias aplicáveis aos moluscos, ou poder haver qualquer outro perigo para a saúde

humana, a autoridade competente deve encerrar a zona de produção em causa, impedindo a

colheita de moluscos bivalves vivos. Contudo, a autoridade competente pode reclassificar

uma zona de produção como sendo da Classe B ou da Classe C, se satisfizer os critérios

pertinentes estabelecidos na parte A e não apresentar outros riscos para a saúde humana.

2. A autoridade competente só pode reabrir uma zona de produção encerrada quando as regras

sanitárias aplicáveis aos moluscos estiverem novamente em conformidade com a legislação

comunitária. Se a autoridade competente encerrar uma zona de produção devido à presença de

plâncton ou a teores excessivos de toxinas nos moluscos, serão necessários pelo menos dois

resultados consecutivos abaixo do valor-limite regulamentar separados pelo menos

por 48 horas, para que a mesma zona possa ser reaberta. Ao tomar essa decisão, a autoridade

competente pode tomar em conta as informações sobre as tendências do fitoplâncton. Quando

houver dados sólidos relativos à dinâmica da toxicidade para uma determinada zona, e desde

que existam dados recentes que indiquem tendências decrescentes da toxicidade, a autoridade

competente pode decidir reabrir a zona com resultados abaixo do valor-limite regulamentar

obtidos numa só amostragem.

                                                
1 JO L 77 de 16.3.2001, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) n.º 1145/2003 (JO L 203 de 12.8.2003, p. 1).
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D. REQUISITOS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO

1. A autoridade competente deve vigiar as zonas de produção classificadas em que proibiu a

colheita de moluscos bivalves ou a sujeitou a condições especiais, de modo a assegurar que

não sejam colocados no mercado produtos prejudiciais para a saúde humana.

2. Além da vigilância das zonas de produção e de estabulação a que se refere o ponto 1 da

Parte B, deve ser estabelecido um sistema de controlo que inclua testes laboratoriais a fim de

verificar o cumprimento pelos operadores de empresas do sector alimentar dos requisitos a

que deve obedecer o produto final em todas as fases da produção, transformação e

distribuição, nomeadamente para confirmar que o teor de biotoxinas marinhas e de

contaminantes não excede os limites de segurança e que a qualidade microbiológica dos

moluscos não constitui um risco para a saúde humana.

E. REGISTO E INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES

A autoridade competente deve:

a) Estabelecer e manter actualizada uma lista das zonas de produção e de afinação aprovadas em

que podem ser colhidos moluscos bivalves vivos em conformidade com os requisitos do

presente anexo, com indicação da localização e dos limites dessas zonas, bem como da classe

em que estão classificadas. A lista deve ser comunicada às partes interessadas abrangidas pelo

presente anexo, nomeadamente aos produtores e aos operadores dos centros de depuração e

dos centros de expedição;
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b) Informar imediatamente as partes interessadas abrangidas pelo presente anexo, ou seja os

produtores e os operadores dos centros de depuração e dos centros de expedição, de quaisquer

alterações da localização, dos limites ou da classe de uma zona de produção, ou do seu

encerramento, seja este temporário ou definitivo; e

c) Agir rapidamente sempre que os controlos prescritos no presente anexo indiquem que

determinada zona de produção deve ser encerrada, reclassificada ou pode ser reaberta.

F. CONTROLOS A EFECTUAR PELOS PRÓPRIOS OPERADORES DAS EMPRESAS DO

SECTOR ALIMENTAR

Para decidir da classificação, da abertura ou do encerramento das zonas de produção, a

autoridade competente deve ter em conta os resultados dos controlos efectuados pelos

operadores das empresas do sector alimentar ou por organizações representantes desses

mesmos operadores. Nesse caso, a autoridade competente deverá ter designado o laboratório

que realiza a análise e, se necessário, a amostragem e a análise deverão ter sido realizadas em

conformidade com um protocolo acordado entre a autoridade competente e os operadores das

empresas do sector alimentar ou a organização em causa.
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CAPÍTULO III: CONTROLOS OFICIAIS DOS PECTINÍDEOS COLHIDOS FORA DAS ZONAS

DE PRODUÇÃO CLASSIFICADAS

Os controlos oficiais dos pectinídeos colhidos fora das zonas de produção classificadas devem ser

efectuados em lotas, centros de expedição e estabelecimentos de transformação. Esses controlos

oficiais devem verificar a conformidade com as regras sanitárias aplicáveis aos moluscos bivalves

vivos estabelecidas no Capítulo V Secção VII Anexo III do Regulamento (CE) n.º .../2003 *bem

como a conformidade com outros requisitos constantes do Capítulo IX da Secção VII do Anexo II

desse regulamento.

                                                
* Nota para o JO: inserir o número do Regulamento que estabelece regras específicas de higiene

aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.
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ANEXO III

PRODUTOS DA PESCA

CAPÍTULO I: CONTROLOS OFICIAIS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

1. Os controlos oficiais da produção e comercialização de produtos da pesca devem incluir,

nomeadamente:

a) O controlo regular das condições de higiene do desembarque e da primeira venda;

b) Inspecções periódicas dos navios e estabelecimentos em terra, incluindo lotas e

mercados grossistas, para verificar em especial:

i) sempre que adequado, se continuam a ser cumpridas as condições de aprovação,

ii) se os produtos da pesca estão a ser manuseadas correctamente;

iii) a conformidade com os requisitos em matéria de higiene e temperatura, e

iv) a limpeza dos estabelecimentos, incluindo os navios, e as suas estruturas e

equipamento, bem como a higiene do pessoal; e

c) Controlos das condições de armazenamento e de transporte.
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2. No entanto, sob reserva do ponto 3, os controlos oficiais dos navios:

a) Podem ser efectuados por ocasião de uma escala do navio num Estado-Membro;

b) Devem ser aplicáveis a todos os navios que desembarquem produtos da pesca em portos

da Comunidade, independentemente da bandeira; e

c) Podem, se necessário, sempre que a autoridade competente do Estado-Membro de

bandeira efectue o controlo oficial, ser efectuados enquanto o navio se encontra no mar

ou num porto de outro Estado-Membro ou de um país terceiro.

3. a) No caso de uma inspecção de um navio-fábrica ou de um navio congelador que arvore

bandeira de um Estado-Membro, efectuada tendo em vista a aprovação do navio, a

autoridade competente do Estado-Membro de bandeira deve efectuar as inspecções por

forma a satisfazer os requisitos do artigo 3.º, nomeadamente os limites de tempo do

n.º 2 do artigo 3.º. Se necessário, a autoridade competente pode inspeccionar o navio

quando este se encontre no mar ou no porto de um Estado-Membro ou de um país

terceiro.

b) Sempre que autoridade competente do Estado-Membro de bandeira tenha concedido

uma aprovação condicional nos termos do artigo 3.º, essa autoridade competente pode

autorizar uma autoridade competente:

i) de outro Estado-Membro, ou

ii) de um país terceiro que conste da lista de países terceiros, elaborada em

conformidade com o artigo 11.º, a partir dos quais são autorizadas as importações

de produtos da pesca
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a efectuar uma inspecção de seguimento tendo em vista a concessão da aprovação final ou

a prorrogação da aprovação condicional em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do

artigo 3.º ou passar em revista a aprovação de acordo com o n.º 4 do artigo 3.º. Se

necessário, a autoridade competente pode inspeccionar o navio quando este se encontre no

mar ou no porto de outro Estado--Membro ou de um país terceiro.

4. Sempre que a autoridade competente de um Estado-Membro autorize a autoridade competente

de outro Estado-Membro ou de um país terceiro a efectuar inspecções em seu nome, de

acordo com o n.º 3, ambas têm de acordar as condições que regulam essas inspecções. Essas

condições devem assegurar, em especial, que a autoridade competente do Estado-Membro de

bandeira receba sem demora os relatórios sobre os resultados das inspecções e eventuais

suspeitas de incumprimento, para poder tomar as medidas necessárias.

CAPÍTULO II: CONTROLOS OFICIAIS DOS PRODUTOS DA PESCA

Os controlos oficiais dos produtos da pesca devem incluir pelo menos os seguintes elementos.

A. EXAMES ORGANOLÉPTICOS

Devem ser efectuados controlos organopléticos aleatórios em todas as fases da produção,

transformação e distribuição. Um objectivo desses controlos é verificar o cumprimento dos critérios

de frescura estabelecidos em conformidade com a legislação comunitária, designadamente a

verificação em todas as fases da produção, transformação e distribuição, de que os produtos da

pesca excedem pelo menos a linha de base dos critérios de frescura estabelecidos em conformidade

com a legislação comunitária.
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B. INDICADORES DE FRESCURA

Se o exame organoléptico levantar qualquer suspeita quanto à frescura dos produtos da pesca,

podem ser colhidas amostras que serão submetidas a testes laboratoriais para determinação dos

teores de azoto básico volátil total (ABVT) e de azoto trimetilamínico (ATMA).

A autoridade competente deve utilizar os critérios estabelecidos nos termos da legislação

comunitária.

Se o exame organoléptico levantar suspeitas quanto à existência de outros factores que possam

afectar a saúde humana, devem ser colhidas amostras para efeitos de verificação.

C. HISTAMINA

Devem ser efectuados testes aleatórios das histaminas para verificar o respeito dos teores

autorizados nos termos da legislação comunitária;

D. RESÍDUOS E CONTAMINANTES

Deve ser estabelecido um sistema de monitorização para controlar o nível de resíduos e

contaminantes em conformidade com a legislação comunitária.

E. CONTROLOS MICROBIOLÓGICOS

Sempre que necessário devem ser efectuados controlos de acordo com as regras e os critérios

estabelecidos nos termos da legislação comunitária.

F. PARASITAS

Devem ser realizados testes aleatórios para verificar o cumprimento da legislação comunitária sobre

parasitas.
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G. PRODUTOS DA PESCA VENENOSOS

Devem ser efectuados controlos para assegurar que os seguintes produtos da pesca não sejam

colocados no mercado.

1. Não devem ser colocados no mercado peixes venenosos das seguintes famílias:

Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae; e

2. Produtos da pesca que contenham biotoxinas, tais como a ciguatera ou outras as toxinas

perigosas para a saúde humana. Todavia, os produtos da pesca derivados de moluscos

bivalves, equinodermes, tunicados e gastrópodes marinhos podem ser colocados no mercado

desde que tenham sido produzidos em conformidade com a Secção VII do Anexo III do

Regulamento (CE) n.º .../2003 * e cumpram as normas previstas no ponto 2 do Capítulo V

dessa Secção.

CAPÍTULO III: DECISÕES APÓS OS CONTROLOS

Os produtos da pesca devem ser declarados impróprios para consumo humano se:

1. os controlos organolépticos, químicos, físicos ou microbiológicos ou de parasitas tiverem

demonstrado que não cumprem a legislação comunitária na matéria;

2. contiverem nas suas partes comestíveis contaminantes ou resíduos em teores superiores aos

estabelecidos na legislação comunitária ou em teores tais que a ingestão calculada por via

alimentar exceda a dose diária ou semanal admissível para o homem;

                                                
* Nota para o JO: inserir o número do Regulamento que estabelece regras específicas de higiene

aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.
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3. forem provenientes de:

i) peixes venenosos,

ii) produtos da pesca que não cumpram os requisitos do ponto 2 da parte G do Capítulo II

relativamente às biotoxinas, ou

iii) moluscos bivalves, equinodermes, tunicados ou gastrópodes marinhos que contenham

biotoxinas marinhas em quantidades totais que excedam os limites referidos no

Regulamento (CE) n.º .../2003 *; ou

4. a autoridade competente considerar que podem constituir um perigo para a saúde pública ou

animal, ou que são, por quaisquer outras razões, impróprios para consumo humano.

                                                
* Nota para o JO: inserir o número do Regulamento que estabelece regras específicas de higiene

aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.
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ANEXO IV

LEITE CRU E PRODUTOS LÁCTEOS

CAPÍTULO I: CONTROLO DAS EXPLORAÇÕES DE PRODUÇÃO DE LEITE

1. Os animais nas explorações de produção de leite devem ser submetidos a controlos oficiais

para verificar o cumprimento dos requisitos sanitários aplicáveis à produção de leite cru,

nomeadamente no que respeita ao estatuto sanitário dos animais e à utilização de

medicamentos veterinários.

Tais inspecções podem ter lugar por ocasião dos controlos veterinários executados em

conformidade com as disposições comunitárias relativas à saúde pública e animal ou ao bem-

-estar dos animais e ser efectuadas por um veterinário aprovado.

2. Se houver fundamentos para suspeitar que os requisitos em matéria de saúde animal não estão

a ser cumpridos, deve proceder-se à verificação do estatuto sanitário geral dos animais.

3. As explorações de produção de leite devem ser submetidas a controlos oficiais para verificar o

cumprimento das normas de higiene. Esses controlos oficiais podem incluir inspecções e/ou

controlos de monitorização efectuados por organismos profissionais. Se se comprovar que a

higiene é insuficiente, a autoridade competente deve certificar-se de que estão a ser tomadas

medidas adequadas para corrigir a situação.
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CAPÍTULO II: CONTROLO DO LEITE CRU APÓS A RECOLHA

1. A autoridade competente deve monitorizar os controlos efectuados nos termos da Parte III do

Capítulo I da Secção IX do Anexo II do Regulamento (CE) n.º .../2003 *.

2. Se o operador da empresa do sector alimentar não corrigir a situação no prazo de três meses a

contar da primeira notificação do não cumprimento dos critérios no que diz respeito à

contagem em placas e à contagem de células somáticas, a entrega do leite cru da exploração

de produção deve ser suspensa ou – de acordo com uma autorização específica ou com

instruções gerais da autoridade competente –sujeita aos requisitos em matéria de tratamento e

utilização necessários para proteger a saúde pública. Essa suspensão ou esses requisitos

devem manter-se em vigor até que o operador da empresa do sector alimentar prove que os

critérios relativos ao leite cru estão novamente a ser cumpridos.

                                                
* Nota para o JO: inserir o número do Regulamento que estabelece regras específicas de higiene

aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.
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ANEXO V

ESTABELECIMENTOS ISENTOS DOS REQUISITOS DO N.º 1 DO ARTIGO 12.º

Os seguintes estabelecimentos de países terceiros não precisam de constar das listas estabelecidas e

actualizadas nos termos do n.º 4 do artigo 12.º:

1. Os estabelecimentos que lidam com produtos de origem animal em relação aos quais o

Anexo III do Regulamento (CE) n.º .../2003 * não prevê quaisquer requisitos;

2. Os estabelecimentos que se dedicam exclusivamente à produção primária;

3. Os estabelecimentos que se dedicam exclusivamente a operações de transporte;

4. Os estabelecimentos que se dedicam exclusivamente ao armazenamento de produtos de

origem animal que não exijam condições de armazenagem a temperatura controlada.

                                                
* Nota para o JO: inserir o número do Regulamento que estabelece regras específicas de higiene

aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.
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ANEXO VI

REQUISITOS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS QUE ACOMPANHAM AS

IMPORTAÇÕES

1. O representante da autoridade competente do país terceiro de expedição que emitir um

certificado de acompanhamento de uma remessa de produtos de origem animal destinados à

Comunidade deve assinar o certificado e garantir que lhe seja aposto um carimbo oficial. Este

requisito é aplicável a todas as folhas do certificado, caso tenha mais do que uma. No caso dos

navios–fábrica, a autoridade competente pode autorizar o comandante ou outro oficial do

navio a assinar o certificado.

2. Os certificados devem ser redigidos na língua ou línguas oficiais do país terceiro de expedição

e do Estado-Membro em que é efectuada a inspecção fronteiriça ou ser acompanhados de uma

tradução autenticada nessa(s) língua(s). Se o Estado-Membro de destino o solicitar, os

certificados também devem ser acompanhados de uma tradução autenticada na sua língua ou

línguas oficiais. Contudo, um Estado-Membro pode aceitar a utilização de uma língua oficial

da Comunidade que não a(s) sua(s).

3. Ao entrarem na Comunidade, as remessas devem vir acompanhadas da versão original do

certificado.
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4. Os certificados devem ser constituídos por:

a) Uma só folha de papel; ou

b) Duas ou mais páginas que sejam parte integrante e inseparável de uma única folha de

papel; ou

c) Uma sequência de páginas numeradas por forma a indicar que cada uma delas constitui

parte integrante de uma sequência finita (por exemplo, "página 2 de 4").

5. Os certificados devem ostentar um número de identificação único. Quando o certificado for

constituído por uma sequência de páginas, o número deve ser indicado em cada uma delas.

6. O certificado deve ser emitido antes de a remessa a que diz respeito deixar de estar sob o

controlo da autoridade competente do país terceiro de expedição.
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NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 27 de Outubro de 2003 tendo em

vista a aprovação do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
estabelece regras específicas de organização dos controlos oficiais de produtos de
origem animal destinados ao consumo humano

NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. INTRODUÇÃO

Em Julho de 2002, a Comissão apresentou uma proposta de regulamento do Parlamento

Europeu e do Conselho que estabelece regras específicas de execução dos controlos oficiais

de produtos de origem animal destinados ao consumo humano.

O Parlamento Europeu aprovou o seu parecer sobre a proposta de regulamento em Junho

de 2003.

O Comité Económico e Social aprovou o seu parecer em Fevereiro de 2003. 1

Depois de analisar estes pareceres, o Conselho adoptou uma posição comum em 27 de Outubro

de 2003.

II. OBJECTIVO

A proposta de regulamento é o terceiro elemento de um pacote de cinco propostas destinadas

a consolidar, actualizar e simplificar a legislação comunitária sobre higiene alimentar,

assegurando simultaneamente um elevado nível de protecção da saúde pública. O Conselho

adoptou também em simultâneo posições comuns sobre as quatro propostas sujeitas ao

processo de co-decisão. 2

O regulamento irá estabelecer regras específicas para os controlos oficiais de produtos de

origem animal, nomeadamente:

•  auditorias da implementação das boas práticas de higiene e dos procedimentos baseados

no sistema HACCP pelos operadores das empresas do sector alimentar;

•  requisitos específicos para os controlos oficiais de carne fresca, moluscos bivalves vivos,

produtos da pesca e leite cru;

•  procedimentos que regem a importação de produtos de origem animal.

                                                
1 O Comité das Regiões decidiu não emitir parecer.
2 Em Dezembro de 2002, o Conselho aprovou a Directiva 2002/99/CE 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
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Comissão.
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

A. Generalidades

A posição comum incorpora várias alterações em relação à proposta inicial da

Comissão. Muitas destas alterações são compatíveis com os objectivos das alterações

propostas pelo Parlamento Europeu no seu parecer em primeira leitura. A Comissão

aceitou as alterações à sua proposta.

Além das alterações mais significativas a seguir resumidas, a posição comum contém

alterações de redacção, nomeadamente, para:

•  assegurar a coerência geral do pacote "Higiene" 1;

•  assegurar a coerência interna do regulamento e a sua clareza, nomeadamente através

da transferência de princípios fundamentais dos anexos para o articulado 2;

•  clarificar o texto 3.

A posição comum contém também uma série de alterações técnicas compatíveis com os

objectivos gerais do regulamento referidas na Secção II. 4

                                                
1 Nelas se incluem uma alteração compatível com o objectivo da alteração 79 do PE.
2 Nelas se incluem alterações compatíveis com os objectivos das alterações 1, 3, 20, 21, 78, 115

e 117 do PE.
3 Nelas se incluem alterações compatíveis com os objectivos das alterações 5, 7 a 9, 13, 16

a 18, 22 a 24, 26, 39 a 45, 53, 54, 58 a 60, 66, 74, 84, 89, 104, 108, 110 a 113 e 124 do PE.
4 Nelas se incluem alterações compatíveis com os objectivos da alterações 52, 61, 82, 91 a 98

e 134 do PE.
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B. Regulamento relativo aos controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para

animais

A proposta inicial da Comissão continha várias referências ao regulamento relativo aos

controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais, que estabeleceriam

regras gerais para os controlos oficiais de todos os tipos de géneros alimentícios e alimentos

para animais. 1

No entanto, é provável que a nova legislação sobre higiene alimentar seja aprovada algum

tempo antes do regulamento relativo aos controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos

alimentos para animais. Por esta razão, a posição comum não contém qualquer referência a

esse regulamento. Em vez disso, incorpora algumas das suas disposições, nomeadamente no

que diz respeito às definições (Artigo 2.º) e às medidas de execução (Artigo 9.º). 2

C. Âmbito de aplicação (artigo 1.º)

Existe uma estreita relação entre o segundo e o terceiro regulamentos do pacote "Higiene". O

segundo regulamento estabeleceria as regras de higiene para produtos de origem animal. O

terceiro regulamento prevê os controlos oficiais desses produtos.

O Conselho concorda que ambos os regulamentos devem ter o mesmo âmbito de aplicação.

Deste modo, a posição comum é compatível com os objectivos das alterações do Parlamento

Europeu através dos quais se pretende importar para o terceiro regulamento o âmbito e as

excepções constantes do segundo. 3

A posição comum esclarece também que a realização de controlos oficiais não diminui de

modo algum a responsabilidade dos operadores das empresas do sector alimentar de

assegurarem a segurança alimentar.

                                                
1 A Comissão aprovou a proposta deste regulamento em Fevereiro de 2003 (COM(2003)

52 final-dossier interinstitucional 2003/0030 COD).
2 O Artigo 9 é parcialmente compatível com a alteração 25 do PE.
3 Alterações 11 e 12.
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D. Definições (artigo 2.º)

Pelas razões mencionadas no ponto B, a posição comum incorpora quatro definições da

proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos

alimentos para animais. 1

Para além disso, o regulamento:

•  mantém a definição de "autoridade competente" utilizada em várias directivas do sector

veterinário;

•  prevê uma definição de "veterinário aprovado", para abranger os veterinários privados que

efectuam controlos oficiais específicos em explorações;

•  esclarece que, embora um "auxiliar oficial" deva ser nomeado pela autoridade competente,

não é necessariamente um "agente" (funcionário público); 2

•  prevê a incorporação de determinadas definições constantes do Regulamento (CE)

n.º 1774/2002.

E. Aprovação de estabelecimentos (artigo 3.º)

Em comparação com a proposta inicial da Comissão, a posição comum:

•  prevê alguma flexibilidade adicional no que respeita a aprovação condicional,

nomeadamente para os navios-fábrica e os navios congeladores;

•  contém um esclarecimento relativo aos estabelecimentos existentes e aos mercados

grossistas;

•  incorpora e generaliza disposições relativas à implementação que inicialmente faziam

parte do Anexo I;

•  prevê a manutenção, por parte dos Estados-Membros, de listas de estabelecimentos

aprovados acessíveis ao público. 3

                                                
1 As definições de "controlo oficial", "verificação", "auditoria" e "inspecção".
2 Esta definição é compatível com o objectivo da alteração 14 do PE.
3 Esta disposição é compatível com o objectivo da alteração 19 do PE.
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F. Auditorias (artigo 4.º)

A proposta inicial da Comissão prevê a realização de controlos em relação à carne fresca.

A posição comum estabelece as auditorias como um princípio geral para todos os operadores
de empresas do sector alimentar que lidam com produtos de origem animal abrangidos pelo
âmbito do regulamento. Tendo em conta as suas competências específicas, seria necessário
que veterinários oficiais efectuassem auditorias em matadouros, instalações de tratamento de
caça e certas instalações de desmancha. Os Estados-Membros deveriam poder escolher o
pessoal mais adequado para a auditoria de outros estabelecimentos.

G. Controlos oficiais de carne fresca (artigo 5.º)

O Conselho concorda que os princípios fundamentais aplicáveis aos controlos oficiais de
carne fresca devem constar de um artigo.

O Conselho concorda também que os Estados-Membros devem seguir uma abordagem em
função do risco para avaliar o número de agentes oficiais que devem estar presentes na linha
de abate em qualquer matadouro; no entanto, pensa não ser apropriado alargar esta avaliação
para determinar o número de agentes dos operadores das empresas do sector alimentar.

Além disso, o Conselho concorda que devem existir regras estritas e claras que determinem
quando o pessoal do matadouro pode coadjuvar nos controlos oficiais. Nomeadamente, ao
desempenhar determinadas tarefas especificas relacionadas com os controlos oficiais, esse
pessoal deve trabalhar sob a supervisão do veterinário oficial e actuar independentemente do
pessoal de produção.

No entanto, o Conselho não pensa que seja apropriado impor restrições desnecessárias ao
âmbito do procedimento. Inicialmente, a posição comum dava aos Estados-Membros a
possibilidade de permitir ao pessoal do matadouro coadjuvar nos controlos oficiais dos
animais criados em grupo em condições idênticas (aves de capoeira, lagomorfos, suínos de
engorda e vitelos de engorda). Subsequentemente, o sistema poderia ser alargado através da
comitologia a outros tipos de animais, à luz da experiência adquirida. 1

                                                
1 O Artigo 5.º é compatível com partes das alterações 21, 83 e 87 do PE.
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H. Importações (artigos 10.º a 15.º)

O Conselho concorda que é mais apropriado que as regras de procedimentos relativas às

importações constem do regulamento relativo aos controlos oficiais.1 O Conselho considera

também que as regras devem servir o objectivo de assegurar que o comércio entre a

Comunidade e os países terceiros respeita o princípio da equivalência, sem impor agravantes

desnecessárias ou impraticáveis às partes envolvidas.

A posição comum teria por isso os seguintes efeitos:

•  estabelecer a regra geral segundo a qual um país terceiro só pode constar de uma lista de

países terceiros dos quais são permitidas importações se tiver sido efectuado um controlo

comunitário nesse país terceiro, prevendo flexibilidade para os casos em que um controlo

não ofereceria qualquer valor acrescentado;

•  limitar o requisito imposto aos estabelecimentos de países terceiros de constar de listas

elaboradas e actualizadas através de um procedimento comunitário aos estabelecimentos

que constituem uma prioridade para as medidas de execução, não afectando o requisito

básico de que todos os estabelecimentos envolvidos no fabrico de produtos de origem

animal destinados à exportação para a Comunidade devem cumprir a legislação alimentar

ou regras equivalentes;

•  conceber disposições especiais para os navios que reflictam o facto de os mesmos

poderem operar longe do território do país terceiro cujo pavilhão arvoram e de os actos

administrativos que se aplicam aos estabelecimentos em terra poderem não se aplicar aos

navios.

Visto que a maioria das disposições relativas às importações são questões de princípio,

constam dos artigos. Além disso, os novos Anexos V e VI contêm certos pormenores

técnicos, para que possam ser alterados através da comitologia, se necessário.

                                                
1 Os artigos 10.º a 15.º são, por conseguinte, compatíveis com os objectivos de partes das

alterações 26 a 29, 32, 34 e 35 do PE.
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I. Flexibilidade e Comitologia (artigos 16.º a 18.º)

O Conselho concorda que o regulamento deveria, tal como outros regulamentos sobre higiene,

conter um procedimento que permitisse aos Estados-Membros aprovarem disposições

nacionais que adoptem determinadas disposições técnicas de um modo transparente. No

entanto, o Conselho considera que essa flexibilidade deveria aplicar-se apenas ao Anexo I,

dado que os Anexos II a VI contêm regras que devem continuar a ser de aplicação geral. No

contexto dos controlos oficiais, também é adequado prever a utilização do procedimento de

flexibilidade para permitir a execução de projectos piloto para experimentar novas abordagens

de controlo de higiene da carne fresca. 1

O Conselho também concorda que deveria ser possível estabelecer medidas transitórias

através da comitologia, para além das alterações dos Anexos e das medidas de execução. 2

Além disso, o Conselho considera que deveria ser possível conceder derrogações através do

mesmo procedimento.

Por razões de clareza, a posição comum enumera num único artigo várias decisões

específicas que poderão ser tomadas através da comitologia. 3

J. Entrada em vigor (artigo 22.º)

O Conselho considera que a escala da reforma da legislação sobre higiene alimentar impõe

um prazo razoavelmente longo entre a aprovação da nova legislação e a sua aplicação. É

também necessário assegurar que todos os elementos do pacote "Higiene" produzam efeitos

ao mesmo tempo.

Assim, a posição comum prevê que o regulamento seja aplicável dezoito meses após a data

em que todos os elementos do pacote estejam em vigor, mas não antes de 1 de Janeiro

de 2006.

                                                
1 O artigo 17.º é deste modo parcialmente compatível com a alteração 138 do PE.
2 Os artigos 16.º e 17.º são deste modo compatíveis com as alterações 38, 130 e 131 do PE.
3 O artigo 18.º é compatível com o objectivo de partes das alterações 56, 87, 116, 118, 120, 121

e 131 do PE
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K. Requisitos específicos para a carne fresca (Anexo I)

A posição comum incorpora várias alterações dos requisitos pormenorizados dos controlos
oficiais relativos à carne fresca. Essas regras, nomeadamente:

•  deixam de conter disposições constantes da posição comum do segundo regulamento
(que estabelece regras específicas de higiene para os produtos de origem animal);

•  dão mais ênfase ao controlo da carne de animais submetidos a abate de emergência; 1

•  limitam o âmbito da marcação de salubridade às carcaças e partes de carcaça de carne
vermelha, a fim de reflectir o papel especial desempenhado pelo veterinário oficial em tais
casos;

•  esclarecem as circunstâncias em que carne deve ser considerada como imprópria para
consumo humano, incluindo carne com um odor sexual pronunciado e sangue; 2

•  estabelecem uma curta lista de controlos oficiais que apenas podem ser efectuados por
veterinários oficiais, em vez de uma longa lista de tarefas em relação às quais os auxiliares
oficiais podem prestar assistência.

Existiria alguma flexibilidade em relação à presença de veterinários oficiais em matadouros e
instalações de tratamento de caça. A presença de pelo menos um veterinário durante as
inspecções ante mortem e post mortem continuaria a ser um requisito básico, mas as
autoridades competentes poderiam adaptá-lo com base numa análise de risco e sob condições
rigorosas que assegurassem uma inspecção adequada. 3

No que respeita à formação, a posição comum autorizaria as autoridades competentes a
nomear veterinários oficiais sem um exame de aptidão, desde que os candidatos tivessem
adquirido todos os conhecimentos exigidos no quadro de um curso universitário ou através de
formação contínua resultante numa habilitação de pós-graduação. No entanto, o Conselho não
acredita que seja apropriado, noutras circunstâncias, que as autoridades competentes nomeiem
veterinários que pratiquem a profissão com veterinários oficiais sem os submeter a um exame
de aptidão. 4

                                                
1 O Anexo I é por conseguinte compatível como objectivo da alteração 57 do PE.
2 O Anexo I é por conseguinte amplamente compatível com o objectivo das alterações 132

e 133 do PE.
3 O Anexo I é por conseguinte compatível com parte da alteração 85 do PE.
4 O Anexo I é por conseguinte compatível com parte da alteração 88 do PE.
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A posição comum também altera ligeiramente a divisão entre formação teórica e prática dos

auxiliares oficiais, sem alteração do requisito geral de 900 horas de formação. Deixa de conter

uma disposição prevendo um aumento do número de horas numa determinada data, uma vez

que este era um objectivo político e não um requisito legal. No entanto, a Comissão

comprometeu-se a, ao preparar o relatório sobre a experiência adquirida com a implementação

do regulamento, analisar se será conveniente aumentar os requisitos mínimos de formação dos

auxiliares oficiais. 1

L. Requisitos específicos para os moluscos bivalves vivos (Anexo II)

O Conselho considera que a frequência de amostragem com vista à análise para detecção

de toxinas em moluscos bivalves vivos deve ter, regra geral, uma periodicidade semanal

durante os períodos de colheita. No entanto, concorda que deveria haver flexibilidade para

aumentar ou diminuir a frequência à luz de uma avaliação dos riscos. 2

A posição comum contém critérios modernizados para a classificação das zonas de

produção e de afinação. Os critérios para as zonas das classes B e C referem-se somente ao

E. coli, como consequência de se ter acordado que os coliformes fecais não são fiáveis como

indicadores de contaminação fecal. Seria possível alterar estes critérios e especificar planos

e métodos de amostragem e tolerâncias analíticas através da comitologia. 3

M. Requisitos específicos para os produtos da pesca (Anexo III)

A posição comum contém esclarecimentos em relação aos controlos oficiais relativos à

produção e colocação no mercado de produtos da pesca. Inclui, nomeadamente, regras

específicas relativas aos controlos oficiais dos navios, de modo a clarificar quais os

controlos necessários e quais as que são possíveis, tendo em conta especificidades práticas e

legais.

                                                
1 Este compromisso é compatível com o objectivo da alteração 99 do PE.
2 O Anexo II é por conseguinte compatível com parte da alteração 122 do PE.
3 N.º 13, alínea c) do artigo 18.º e n.º 3 do artigo 20.º.
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N. Requisitos específicos para o leite cru (Anexo IV)

A posição comum contém somente os requisitos que são específicos para os controlos oficiais
de produção e recolha de leite cru. Deixa de incluir regras que constituiriam uma duplicação
dos requisitos gerais aplicáveis a todos os produtos de origem animal.

0. Diversos

Por razões de coerência com outras partes do pacote "Higiene", a posição comum exige que a
Comissão:

•  consulte sempre que necessário a AESA (Artigo 20.º); e

•  apresente um relatório sobre a execução do regulamento cinco anos após a sua entrada em
vigor (Artigo 21.º).

A posição comum não reflecte as alterações do Parlamento Europeu que a Comissão não pôde
aceitar, nomeadamente aquelas que:

•  alargariam a marcação de salubridade à carne de aves de capoeira e lagomorfos; 1

•  estão relacionadas com as responsabilidades dos operadores das empresas do sector
alimentar; 2

•  aplicariam restrições desnecessárias no âmbito da coadjuvação do pessoal dos
matadouros nos controlos oficiais; 3

•  eliminariam a possibilidade de inspecção visual post-mortem de certas categorias de
suínos de engorda; 4

•  antecipam o resultado dos debates que deverão ter lugar no contexto das negociações
sobre a proposta de regulamento relativo aos controlos oficiais dos alimentos para
animais e dos géneros alimentícios; 5

•  introduziriam disposições específicas para as pequenas empresas artesanais, em vez de
flexibilidade com base numa avaliação de risco. 6

                                                
1 Alterações 62 a 64.
2 Alterações 65 e 129.
3 Alterações 81, 100, 127, 135, 136, 139 e 140.
4 Alteração 109.
5 Alteração 4, 69, 70, 76 e 77.
6 Alterações 15 e 90.
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Além disso, o Conselho e a Comissão não podem aceitar alterações que tornariam a

legislação relativa à higiene desnecessariamente mais rígida 1, fraca 2, ou complicada 3 ou

que não são compatíveis com o seu âmbito ou com outras disposições. 4

IV. CONCLUSÃO

Apraz ao Conselho registar que a Comissão aceita a sua posição comum e que o projecto de

regulamento é consentâneo com o objectivo de muitas das alterações aprovadas pelo

Parlamento Europeu em primeira leitura. O Conselho espera que isso permita a rápida

aprovação do regulamento e do resto do pacote em matéria de higiene.

                                                
1 Alterações 2, 30, 33, 55, 67, 68, 75, 105, 106, 119 e 128.
2 Alterações 46, 73, 101 a 103, 107, e 123
3 Alterações 6, 10, 31, 36, 37, 71, 72, 125 e 126.
4 Alterações 80, 114 e 137.
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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.
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Artigo 21.º- Revisão

A Comissão declara que, quando apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho o seu relatório

sobre a experiência adquirida com a execução do presente regulamento, previsto no artigo 21.º,

analisará concretamente se:

(a) métodos nacionais diferentes para a dimensão dos efectivos criam problemas para a segurança

dos alimentos;

(b) seria oportuno aumentar os requisitos mínimos de formação para os auxiliares oficiais;

(c) seria adequado alargar o âmbito das regras que autorizam o abate de caça de criação no local

de produção.

Se adequado, fará acompanhar o relatório de propostas relevantes.

Anexo I, Secção III, Capítulo IV, Parte B

A Comissão ponderará se será viável e desejável alargar o Anexo I, Secção III, Capítulo IV, Parte

B, n.º 8 aos casos em que os auxiliares oficiais efectuem outras tarefas de recolha de amostras e de

análise e, se necessário apresentará propostas pertinentes.

Anexo I, Secção IV, Capítulo IX, Parte A

A Comissão pedirá um parecer científico para saber se seria possível declarar oficialmente

determinadas regiões livres da cisticercose e, se oportuno, proporá a adopção de alterações ao

Anexo I pelo procedimento comitológico.

Imputação dos custos dos controlos oficiais

O Conselho e a Comissão declaram que o regulamento não afectará a faculdade de os Estados-

-Membros exigirem aos operadores das empresas alimentares que lhe reembolsem os custos dos

controlos oficiais, nos temos da directiva sobre as taxas veterinárias, na pendência da aprovação do

regulamento relativo aos controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais.
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Bem estar dos animais

A Suécia considera essencial que um veterinário oficial inspeccione todos os animais que chegam

ao matadouro para verificar que não foram maltratados durante o transporte. A Suécia considera

ainda que um veterinário oficial deve estar presente durante o abate para, nomeadamente, vigiar a

protecção dos animais em relação com a insensibilização e a sangria. O requisito da presença de um

veterinário oficial é especialmente importante para preservar a confiança dos consumidores na

forma como os animais são tratados no processo de produção de carne e de produtos à base de

carne. A Suécia considera que só deverão estar isentas deste requisito os pequenos matadouros para

os quais os transportes impliquem distâncias curtas.

Regulamento relativo aos controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais

Para evitar duplicações, o Conselho e a Comissão acordam em que a aprovação do regulamento

relativo aos controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais deve resultar

na supressão das regras correspondentes previstas no regulamento que estabelece as regras

específicas de execução dos controlos oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo

humano, na medida em que as regras mais gerais facultem o mesmo nível elevado de protecção da

saúde pública. Tal pode afectar, em especial, as seguintes disposições:

– sobre a aprovação de estabelecimentos, incluindo a aprovação condicional;

– sobre medidas de aplicação nacionais;

– que estabeleçam as garantias a dar pelas autoridades competentes de países terceiros para

poderem exportar géneros alimentícios para a Comunidade; e

– para os controlos oficiais verificarem a conformidade com os critérios microbiológicos

aplicáveis aos géneros alimentícios e à produção alimentar.

O Conselho e a Comissão acordam ainda em que a data de aplicação do regulamento relativo aos

controlos oficiais dos géneros alimentícios e dos alimentos para animais deveria ser tão próxima

quanto possível da do regulamento que estabelece as regras específicas de execução dos controlos

oficiais de produtos de origem animal. 
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III. DECLARAÇÕES GERAIS

Regras de execução

Para assegurar a transparência, a Comissão ponderará a apresentação de uma comunicação que

estabeleça listas das regras de execução existentes, sector a sector, que continuarão a aplicar-se

quando entrar em vigor a nova regulamentação relativa à higiene. Ponderará igualmente propor a

revogação ou a alteração dessas regras, se necessário.

A Comissão afirma que é seu objectivo propor novas regras sobre a triquina para substituir

atempadamente as da Directiva 77/96/CEE por forma a assegurar que possam ser adoptadas antes

da entrada em vigor da nova legislação relativa à higiene.

Produtos da pesca

A Comissão ponderará se será possível estabelecer uma lista de parâmetros para o tratamento dos

produtos da pesca, para além da congelação a uma temperatura interna de –20.º C durante 24 horas

ou do aquecimento até 60.º C, reconhecidos como suficientes para destruir as larvas de nemátodes,

bem como critérios para verificar se os tratamentos aplicados realizam esse objectivo. Se

necessário, apresentará propostas pertinentes.

Contaminantes

O Conselho convida a Comissão a ponderar a necessidade de regras harmonizadas para os controlos

oficiais da presença de contaminantes ambientais nos géneros alimentícios, ou para a sua vigilância,

e de medidas a adoptar em caso de incumprimento dos requisitos comunitários e, se necessário, a

apresentar propostas pertinentes.
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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.



9  

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.
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