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Assunto: Inspecção da carne

O pacote " Higiene Alimentar" de 2004 estabelece normas de higiene específicas para a carne, 
a fim de garantir um elevado nível de segurança alimentar e proteger a saúde pública. O 
pacote em causa inclui o Regulamento (CE) n.º 882/2004, relativo aos controlos oficiais 
realizados para assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos 
para animais e aos géneros alimentícios, que define o sistema a utilizar na inspecção da carne.  

O  quadro legislativo actual confere aos operadores de empresas do sector alimentar (OESA) 
responsáveis por matadouros algum controlo e responsabilidade em matéria de higiene nas 
instalações de abate. No caso da carne branca, a lei faculta-lhes a possibilidade de assegurar a 
inspecção das suas próprias instalações, mediante um sistema de assistentes de inspecção 
empregados nas unidades, contratados a título privado.

Todavia, o Parlamento Europeu opôs-se à extensão desse sistema de controlos privados às 
carnes vermelhas, devido ao maior potencial de risco que existe nesse sector. Os deputados 
entenderam que a inspecção das condições de higiene devia ficar a cargo de inspectores 
oficiais independentes.

No ano transacto, a Comissão publicou um relatório (COM (2009) 403 Final) sobre a 
experiência adquirida com a aplicação dos regulamentos relativos à higiene dos géneros 
alimentícios, seguido de conclusões do Conselho. O documento integra uma secção relativa 
aos controlos oficiais da carne e sugere que a inspecção da carne deve ser revista e 
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actualizada. Nele se diz que alguns Estados-Membros desejam alargar ao sector das carnes 
vermelhas o recurso a controlos privados.

Os relatórios das inspecções conduzidas pelo Serviço Alimentar e Veterinário da DG SANCO 
confirmam a razão de ser das preocupações dos deputados ao PE. Segundo os relatórios do 
SAV1, a experiência do recurso a assistentes de inspecção internos nas unidades de criação de 
aves de capoeira tem sido problemática. Além disso, os indícios disponíveis revelam que o 
regulamento tem sido aplicado de modo inadequado no que toca aos controlos oficiais no 
sector da carne vermelha. Nos países onde se registaram deficiências significativas, por 
exemplo em França, Espanha, Itália e Reino Unido, tal deveu-se, em primeiro lugar, a uma 
situação crónica de sub-financiamento das inspecções, com o resultado que não há pessoal 
suficiente para assegurar a boa execução das respectivas tarefas e o cumprimento dos 
requisitos estabelecidos no Regulamento2.

• Poderá a Comissão comentar os indícios coligidos nos relatórios de missão do SAV?

• Concorda a Comissão com a ideia de que a inspecção deve ser independente e dispor 
de meios de financiamento adequados para poder cumprir as normas de higiene 
estabelecidas no Regulamento?

•  A Comissão partilha a nossa preocupação com o facto de uma possível extensão ao 
sector das carnes vermelhas do sistema de controlo por assistentes de inspecção 
afectos às próprias unidades resultar provavelmente numa degradação mais rápida das 
normas?

• Tendo em conta a relevância desta questão, que medidas tenciona a Comissão tomar 
para assegurar que qualquer revisão do sistema de controlo vigente nesta área conduza 
a uma melhoria da protecção da saúde pública e não vise exclusivamente aumentar a 
eficiência da indústria?

                                               
1 Inspecções a matadouros do sector da criação de aves de capoeira: França – DG (SANCO)/2008-7827; 
Finlândia – DG(SANCO)/2009-8065; Chipre – DG(SANCO)/2009-8064; Letónia – DG(SANCO)/2009-8068
2 Inspecções a matadouros do sector das carnes vermelhas: França – DG(SANCO)/2009-8231; Espanha –
DG(SANCO)/2007-7448; Itália - DG(SANCO)/2008-7930; Reino Unido – DG(SANCO)/ 2009-8225


