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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os objectivos das normas de comercialização da carne de aves de capoeira visam 
salvaguardar a estabilidade dos preços de mercado neste sector, facilitar a comercialização 
dos produtos e velar pela segurança dos consumidores e por normas elevadas de qualidade 
para os produtos alimentares. As normas de comercialização da carne de aves de capoeira 
devem ser revistas em função do progresso tecnológico e incluir preparações de carne de aves 
de capoeira já que os hábitos dos consumidores mudaram desde a década de 90.

A Comissão propôs, nos termos do Regulamento (CE) n.º 853/2004, que seja autorizada a 
utilização de determinadas substâncias para eliminar a contaminação superficial das carcaças 
de aves de capoeira. A actual definição de carne de aves de capoeira, estabelecida pelo 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho no respeitante às normas de comercialização 
da carne de aves de capoeira, não é compatível com a utilização de tais substâncias. As 
modificações propostas deveriam, por conseguinte, ter dado origem a uma alteração do 
Regulamento (CE) n.º 1234/2007.

Na reunião do Conselho da Agricultura e Pescas de 18 e 19 de Dezembro de 2008, a proposta 
de Regulamento do Conselho que aplica o Regulamento (CE) n.º 853/2004 permitindo a 
utilização de substâncias antimicrobianas destinadas a eliminar a contaminação superficial das 
carcaças de aves de capoeira foi rejeitada. Por conseguinte, espera-se que a Comissão retire as 
alterações respeitantes à definição de carne de aves de capoeira.

As restantes propostas de alteração do Regulamento sobre as normas de comercialização da 
carne de aves de capoeira são mantidas e dizem respeito, tal como indicado, ao alargamento 
do âmbito de aplicação destas normas de modo a que abranja as preparações e produtos à base 
de carne de aves de capoeira, bem como a carne de aves de capoeira em salmoura, cuja 
presença no mercado é cada vez mais importante.

O princípio, segundo o qual a carne de aves de capoeira vendida "fresca" não pode ter sido 
nunca congelada, deve ser reforçado e alargado às preparações e produtos à base de carne de 
aves de capoeira.

O relator não concorda com esta alteração, uma vez que não é consentânea com a definição de 
"carne fresca" presente no ponto 1.10 do Anexo I do Regulamento (CE) n.º 853/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Abril de 2004 que estabelece regras específicas 
de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo - Secção II - ponto 5
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte B – Anexo XIV – Secção II

Texto da Comissão Alteração

5. "Preparação à base de carne de aves de 
capoeira fresca": preparação à base de 
carne na qual foi utilizada «carne de aves 
de capoeira fresca», na acepção do 
presente regulamento.

Suprimido

Or. en
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