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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a legislação da UE sobre as Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (EET) e 
os controlos dos alimentos para animais e para consumo humano - Aplicação e 
perspectivas
(2010/2249(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 16 
Julho 2010, intitulada “Roteiro das EET-2 - Um documento de estratégia em matéria de 
encefalopatias espongiformes transmissíveis para 2010-2015" (COM(2010)0384),

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo à 
operação global de controlos oficiais nos Estados-Membros sobre a segurança dos 
alimentos, a saúde e o bem-estar dos animais e a fitossanidade (COM(2010)0441),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 2 
de Dezembro de 2010, relativa à futura necessidade e utilização de carne separada 
mecanicamente na União Europeia e sobre a política de informação dos consumidores 
(COM(2010)0704),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 999/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de Maio de 2001, que estabelece regras para a prevenção, o controlo e a erradicação 
de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis1,

– Tendo em conta o 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 animal2,

– Tendo em conta a Directiva 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de Março de 2000, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios3;

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 29 de Abril de 2004, relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a 
verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos 
géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais4,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 28 de Janeiro de 2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios5, 

                                               
1 JO L 147 de 31.5.2001, p. 1.
2 JO L 226 de 25.6.2004, p. 22.
3 JO L 109 de 6.5.2000, p. 29.
4 JO L 165 de 30.4.2004, p. 1.
5 JO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
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– Tendo em conta a Directiva 2003/99/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
Novembro de 2003, relativa à vigilância das zoonoses e dos agentes zoonóticos, que altera 
a Decisão 90/424/CEE do Conselho e revoga a Directiva 92/117/CE do Conselho1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de Outubro de 2009, que define regras sanitárias relativas a subprodutos 
animais e produtos derivados não destinados ao consumo humano e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1772/20022,

– Tendo em conta a sua resolução de 8 de Março de 2011 sobre o défice de proteínas na UE: 
que solução para um problema antigo3?

– Tendo em conta a Decisão da Comissão que altera a Decisão 2009/719/CE, que autoriza 
alguns Estados-Membros a rever o respectivo programa anual de vigilância da EEB,,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 22 de Outubro de 2010, sobre a 
supramencionada comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 16 
Julho 2010, intitulada “Roteiro das EET-2 - Um documento de estratégia em matéria de 
encefalopatias espongiformes transmissíveis para 2010-2015”,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2011),

A. Considerando que a ocorrência da EEB na União Europeia atingiu proporções de 
epidemia em meados da década de 1990, o que levou à introdução duma série de medidas 
com vista à erradicação da EEB e de outras EET,

B. Considerando que o número dos casos positivos de EEB na UE baixou de 2167 casos em 
2001 para 67 em 2009 (excluindo o Reino Unido); que, tendo em conta a diminuição do 
número dos casos, se pode considerar que a legislação aplicada durante este período 
contribuiu para a erradicação da EEB e de outras EET na UE,

C. Considerando que, tendo em conta a diminuição do número dos casos de EEB, a 
legislação sobre EET foi alterada nos últimos anos e que se deve ter em consideração as 
modificações futuras, garantindo e mantendo simultaneamente o alto nível de saúde 
pública e animal na UE; que estas modificações podem incluir medidas relativas à 
remoção de matérias de risco especificadas (MRE), a revisão das das disposições em 
matéria de proibição total de alimentos e a vigilância,

Comentários gerais

1. Regozija-se com o “Roteiro das EET-2 - Um documento de estratégia em matéria de 
encefalopatias espongiformes transmissíveis para 2010-2015” e as suas propostas 
relativamente a certas revisões do actual regime legislativo sobre as EET na UE; porém, 

                                               
1 JO L 325 de 12.12.2003, p. 31.
2 JO L 300 de 14.11.2009, p. 1.
3 Textos aprovados, P7_TA(2011)0084.
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realça que certas disposições carecem duma avaliação exaustiva e só serão apoiadas em 
certas condições;

2. Realça a importância de assegurar que a diminuição significativa dos casos de EEB na UE 
não resulta em medidas menos restritivas em matéria de EET ou numa redução dos 
mecanismos severos de vigilância e controlo na UE; regista a contribuição da legislação 
sobre EET passada e actual para a erradicação das EET na UE;

Vigilância da EEB 

3. Regista o aumento dos limites etários para o teste de EET dos bovinos com mais de 72 
meses em 22 Estados-Membros, introduzido pela supramencionada Decisão da Comissão 
que altera a Decisão 2009/719/CE, que autoriza alguns Estados-Membros a rever o 
respectivo programa anual de vigilância da EEB;

4. Exorta a Comissão a aumentar o limite etário nos restantes 5 Estados-Membros apenas se 
isso for apoiado por avaliações de risco correctas, a fim de não pôr em risco um alto nível 
de saúde animal e de protecção dos consumidores;

5. Salienta que o mecanismo de vigilância é um instrumento importante no controlo das EET 
na UE; manifesta a sua preocupação com outro aumento dos limites etários para o teste 
dos bovinos, tendo em conta, em particular, o teste de dimensões das amostras que irá 
reger o sistema de controlo da EEB em bovinos a partir de Janeiro de 2013; exorta a 
Comissão a informar o Parlamento acerca dos progressos efectuados e de novas 
descobertas sobre as dimensões das amostras a escolher;

6. Exorta a Comissão a manter o teste de animais de risco como um elemento importante 
para continuar a controlar a tendência de casos de EEB na UE e garantir a detecção 
precoce de qualquer eventual ressurgimento no futuro;

Revisão da proibição de alimentos

7. Apoia - em particular, à luz do défice de proteínas existente na UE - a proposta da 
Comissão para anular as disposições relativas à proibição relativa a alimentos destinados a 
não ruminantes, desde que: os métodos de produção e esterilização usados nas proteínas 
animais transformadas cumpram as normas de segurança mais elevadas e as regras fixadas 
no regulamento relativo aos subprodutos animais e usem as tecnologias mais recentes e 
mais seguras disponíveis; as proibições em vigor em matéria de reciclagem intra-espécies 
(“canibalismo”) sejam mantidas; os canais de produção das proteínas animais 
transformadas com origem em espécies diferentes sejam totalmente separadas; a 
separação destes canais de produção seja controlada pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros e objecto de auditoria pela Comissão; antes de ser executada a anulação 
da proibição de alimentos seja criado um método fiável específico das espécies, destinado 
a identificar a espécie que é origem das proteínas nos alimentos para animais que 
contenham proteínas animais transformadas, de forma a poderem ser excluídas a 
reciclagem intra-espécies e a presença de proteínas animais transformadas de origem 
ruminante; a produção de proteínas animais transformadas de materiais das categorias 1 e 
2 seja proibida e apenas os materiais da categoria 3 adequados para o consumo humano 
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sejam usados na produção de proteínas animais transformadas;

8. Exorta a Comissão a introduzir medidas que garantam que, se a proibição de alimentos for 
anulada, fica excluída a possibilidade de contaminação cruzada de matérias-primas de 
origem não ruminante com as de origem ruminante através dos canais de transporte;

9. Exorta a Comissão a investigar a necessidade de autorização prévia para os matadouros 
que produzam subprodutos de origem não ruminante e ruminante, de forma a garantir uma 
separação clara dos mesmos;

10. Rejeita a utilização de proteínas animais transformadas de origem não ruminante e 
ruminante ou de ruminantes em alimentos para ruminantes; 

11. Exorta a Comissão a avaliar a necessidade de controlar as importações de proteínas 
animais transformadas, de forma a garantir que podem ser excluídas a reciclagem intra-
espécies, a utilização de materiais das categorias 1 e 2 e as violações das regras de 
higiene; salienta que, para este efeito, é por vezes necessário efectuar igualmente 
inspecções in situ regulares e sem aviso;

12. Exorta a Comissão a não propor a introdução dum nível de tolerância para as proteínas 
animais transformadas em alimentos para animais (ruminantes) de criação; 

Lista de MRE

13. Espera que a Comissão mantenha as normas severas contidas na lista de MRE da UE; 
realça que essas normas severas não podem ser enfraquecidas por tentativas da OIE para 
alinhar as normas da UE pelas da lista OIE;

14. Exorta a Comissão a considerar modificações à lista de MRE da UE apenas elas se forem 
apoiadas por factos científicos, com a aplicação do princípio da precaução, e se puderem 
ser excluídos os riscos para a saúde humana e animal e garantida a segurança da cadeia 
alimentar humana ou animal;

Investigação sobre EET

15. Exorta a Comissão a continuar a encorajar o controlo genético do tremor epizoótico dos 
ovinos através de programas de criação;

16. Exorta a Comissão a instituir medidas para encorajar a investigação em curso sobre a 
resistência dos caprinos ao tremor epizoótico e sobre o tremor epizoótico atípico, já que 
tal pode contribuir para a erradicação das EET na UE;

17. Exorta a Comissão a encorajar a investigação em curso com vista a desenvolver testes 
ante-mortem de EEB;

Abate de coortes 
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18. Rejeita a proposta da Comissão de rever a actual política de abate de coortes em rebanhos 
infectados com EEB, já que isto impediria os gestores de riscos e os legisladores de 
tomarem imediatamente as medidas necessárias em caso de ressurgimento da EEB na UE;

Segurança dos alimentos para consumo humano e animal

19. Regista o relatório da Comissão acima referido sobre o funcionamento global dos 
controlos oficiais nos Estados-Membros em matéria de segurança dos alimentos, saúde e 
bem-estar dos animais e fitossanidade; realça que o relatório revela certas deficiências 
relativamente à qualidade dos relatórios dos Estados-Membros e exorta estes últimos a 
melhorarem a qualidade dos mesmos;

20. Manifesta a sua preocupação com a contaminação dos alimentos para animais e géneros 
alimentícios - por exemplo, com dioxinas - e exorta os Estados-Membros a executarem e 
aplicarem de forma muito rigorosa a regulamentação existente em matéria de controlo dos 
alimentos para animais e géneros alimentícios e, se necessário, a reforçarem essas normas;

21. Exorta a Comissão a reavaliar o valor limite de dioxinas na farinha de peixe, já que o 
actual valor permite altas concentrações de dioxinas que põem em risco a saúde humana e 
animal;

22. Manifesta a sua preocupação com as normas actuais aplicáveis à utilização de subprodutos 
animais em instalações de biogás e com a eventual penetração na cadeia alimentar animal; 
exorta a Comissão a investigar as normas actuais para assegurar um circuito fechado para 
esta actividade;

Carnes separadas mecanicamente

23. Manifesta a sua preocupação com a actual legislação da UE e a execução nos 
Estados-Membros em matéria de carnes separadas mecanicamente; 

24. Exorta os Estados-Membros a reverem a sua execução das definições de carnes separadas 
mecanicamente em conformidade com as normas actuais;

25. Exorta a uma rotulagem obrigatória das carnes separadas mecanicamente nos alimentos, 
de forma a informar melhor os consumidores para que eles possam fazer excolhas 
informadas;

°
° °

26. Encarrega o seu Presidente de transmitir o relatório de execução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Segundo o Anexo I do documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha a 
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho intitulada “Roteiro das 
EET-2 (…)”, as encefalopatias espongiformes transmissíveis (EET) são causadas por um 
agente transmissível chamado prião, que é uma forma anormal de proteína. As EET são uma 
família de doenças que ocorre nos seres humanos e nos animais e se caracteriza por uma 
degeneração do tecido cerebral que resulta numa aparência “espongiforme” e eventualmente 
provoca a morte. Essa família inclui doenças como a de Creutzfeld-Jakob nos seres humanos, 
a encefalopatia espongiforme bovina (EEB) no gado, o tremor epizoótico nos ruminantes 
pequenos (ovelhas e cabras) e a doença emaciante crónica (CWD) nos cervídeos. A EEB é 
considerada transmissível aos seres humanos por via oral, causando a variante da doença de 
Creutzfeld-Jakob (vCJD). Em 1997/1998 a EEB tinha atingido proporções de epidemia na 
UE, devido à alimentação do gado com proteínas animais transformadas (PAT) contaminadas 
com EEB. 

Em reacção à epidemia de EEB na UE, foi aprovado o Regulamento (CE) n.º 999/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 2001, que estabelece regras para a 
prevenção, o controlo e a erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes 
transmissíveis (conhecido por “Regulamento das EET”) e instituiu pela primeira vez uma 
base jurídica uniforme para o controlo e a prevenção das EET e da EEB. O regulamento 
consolidou toda a anterior legislação relativa às EET. Ele foi alterado diversas vezes desde a 
sua apresentação e diversas medidas adicionais foram alteradas ou introduzidas para continuar 
a erradicar, controlar e controlar a disseminação das EET. Além disso, outras medidas 
contribuem para o regime de segurança e vigilância global relativo às EET. Um instrumento 
importante relativamente aos controlos dos alimentos para animais e dos géneros alimentícios 
é, nomeadamente, o Regulamento (CE) n.º 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 29 de Abril de 2004, relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação 
do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros alimentícios e 
das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais.

Muitas alterações ao Regulamento das EET foram feitas através de decisões de comitologia, o 
que resultou num emaranhado de medidas e numa lista de modificações complexas. Daqui 
resultou uma perspectiva global pouco clara. Por isso, a relatora solicitou à Comissão, em 
2005, que comunicasse ao PE os seus pontos de vista e intenções quanto a futuras alterações 
ao Regulamento das EET e ao combate às EET e EEB. Em Julho de 2005, a Comissão 
apresentou o “Roteiro das EET”. Na sequência deste primeiro Roteiro, em 2010 a Comissão 
apresentou a sua Comunicação “Roteiro das EET-2 - Um documento de estratégia em matéria 
de encefalopatias espongiformes transmissíveis para 2010-2015”. Nesta comunicação a 
Comissão descreve em traços gerais a sua visão sobre futuras alterações às medidas de 
erradicação das EET e o regime de vigilância da EEB. 

À luz das propostas da Comissão, os relatórios de controlo dos alimentos para animais e dos 
géneros alimentícios e outras questões relacionadas, como os altos níveis de dioxinas e a 
carne separada mecanicamente, a relatora salienta que é imperativo que a protecção dos 
consumidores, a saúde animal e a erradicação das EET sejam sempre os objectivos principais 
e de importância primordial quando se ponderarem alterações às regras actuais. Portanto, a 
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relatora exorta a Comissão e os Estados-Membros a permanecerem alertas e a continuarem a 
vigiar estreitamente o desenvolvimento das EET em caso de ressurgimento das EET e EEB. 

Neste relatório a relatora toma em consideração as propostas da Comissão e outras questões 
relacionadas com as EET e os controlos dos alimentos para animais e dos géneros 
alimentícios. A relatora concorda com algumas das alterações propostas pela Comissão mas 
está preocupada com certos pontos. Relativamente às alterações dos limites etários no âmbito 
do mecanismo de vigilância das EET, deve realçar-se que a proposta da Comissão introduziu 
as novas regras através da comitologia em Janeiro de 2011. Em princípio, a relatora concorda 
com o aumento dos limites etários mas manifesta-se preocupada com qualquer outro aumento 
dos limites etários sem provas científicas sólidas, a fim de garantir que os casos positivos de 
EEB não passam despercebidos. Embora a principal medida de protecção da saúde pública 
seja a remoção de MRE e o programa de vigilância vise controlar a incidência de EEB no 
gado, os casos não detectados podem afectar a robustez dos dados de vigilância. Tendo em 
conta o seu longo período de incubação, é bastante provável que a erradicação da EEB ainda 
dure anos. Portanto, não se pode subestimar o mecanismo de vigilância como instrumento de 
observação e controlo. 

Além das questões acima referidas, os principais pontos abordados no relatório são os 
seguintes:

1. Houve uma diminuição do número dos casos de EET/EEB na UE nos últimos anos. Isto é 
uma prova importante do êxito das medidas de erradicação das EET da UE. Porém, a 
relatora realça que esta tendência decrescente não pode resultar em medidas menos 
restritivas em matéria de vigilância e controlo no futuro. Quaisquer medidas neste 
domínio devem ter sempre como objectivo primordial o mais alto nível de protecção dos 
consumidores e de segurança dos alimentos. Além disso, quando o conhecimento 
científico não for suficientemente amplo ou avançado deve prevalecer sempre o princípio 
da precaução;

2. Quanto ao aumento dos limites etários para o teste de EEB nos bovinos, o relatório afirma 
que nos restantes 5 Estados-Membros (nomeadamente a Polónia, República Checa, 
Eslováquia, Roménia e Bulgária) só é possível considerar um aumento após uma 
avaliação de risco. A partir de Janeiro de 2013 a Comissão aplicará uma norma em 
matéria de teste de dimensões das amostras dos animais saudáveis abatidos com mais de 
72 meses. Só se as dimensões das amostras forem escolhidas com base numa avaliação 
científica se poderá garantir que nenhuns casos de EEB passarão despercebidos ao abrigo 
do regime de vigilância. A relatora exorta também a Comissão a informar o PE acerca de 
novas descobertas a este respeito; 

3. As alterações propostas relativamente à proibição de alimentos podem ser apoiadas em 
certas condições. O relatório realça que a proibição de alimentos é uma das medidas mais 
importantes para a erradicação das EET. Assim, só é possível atenuar as disposições 
relativas à proibição de alimentos se forem cumpridas certas condições. A proibição de 
reciclagem intra-espécies (“canibalismo”), a separação rigorosa dos canais de produção e 
transporte de matérias-primas de origem não ruminante e ruminante e um método fiável 
para detectar espécies em PAT são as condições mais importantes descritas no relatório. A 
separação dos canais de produção e transporte é considerada a única medida adequada 
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para evitar a contaminação cruzada de matérias-primas de origem não ruminante com as 
de origem ruminante. Sendo os ruminantes herbívoros (vegetarianos), a alimentação de 
ruminantes com proteínas animais não deve ser autorizada em caso algum (já há 
excepções quanto à utilização de farinha de peixe em substitutos de leite para gado com 
menos de 12 meses, já que este tem necessidades alimentares especiais). Quanto à 
proibição de alimentos, o défice de proteínas existente na UE é um factor importante na 
ponderação da reintrodução de PAT de não ruminantes. Os animais não vegetarianos 
precisam duma dose suficiente de aminoácidos que se encontram nas proteínas. As PAT 
são uma fonte valiosa de proteínas. A reintrodução de PAT de matérias-primas de origem 
não ruminante adequados para o consumo humano pode ser parte da solução para o défice 
de proteínas existente na UE. Actualmente a UE depende das importações de culturas de 
proteínas de países terceiros, já que a sua própria produção não responde à procura. Fontes 
de proteínas valiosas de origem animal são desperdiçadas devido à actual proibição de 
alimentos e a necessidade daquelas é crescente e urgente. A relatora considera que o 
défice de proteínas na UE é um factor importante relativamente à anulação parcial da 
proibição de alimentos. Deve-se realçar de novo que as PAT com origem apenas em 
partes animais adequadas para o consumo humano têm de ser submetidas a métodos de 
esterilização adicionais (através do chamado método térmico por pressão) - o que não 
ocorre se forem destinadas à produção de alimentos. Tendo em conta esta medida anterior 
à produção de PAT, os riscos de infecção para a saúde humana e animal são nulos; 

4. Assim, é imperativo ponderar cuidadosamente quaisquer alterações à lista de MRE. Esta é 
muito mais rigorosa do que a da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e a relatora 
incentiva a Comissão a continuar a basear quaisquer alterações em provas científicas 
sólidas, mesmo que tal resulte numa lista mais rigorosa do que a norma internacional;

5. O relatório rejeita quaisquer alterações às actuais disposições de abate de coortes. Como o 
número dos casos de EEB teve uma queda drástica nos últimos anos, o abate de animais 
pertencentes a coortes não terá de ocorrer frequentemente. Em caso de ressurgimento da 
EEB, as disposições ainda estão em vigor e não haverá necessidade de alterações 
legislativas. Deve-se realçar também que mesmo hoje é possível permitir a um 
Estado-Membro diferir o abate e a destruição completa dos animais de coorte até ao fim 
das suas vidas produtivas;

6. O relatório afirma que o relatório da Comissão sobre o funcionamento global dos 
controlos oficiais nos Estados-Membros em matéria de segurança dos alimentos, saúde e 
bem-estar dos animais e fitossanidade revela certas deficiências relativamente à qualidade 
dos relatórios dos Estados-Membros, exortando estes últimos a melhorarem a qualidade 
dos mesmos. Como já foi dito, o mecanismo de vigilância é um instrumento importante no 
controlo das EET na UE. Assim, os relatórios têm de ser apresentados de tal forma que 
permitam à Comissão tirar conclusões sobre o funcionamento global dos controlos dos 
alimentos para animais e dos géneros alimentícios na UE. Além disso, pede-se à Comissão 
para reavaliar o valor limite de dioxinas na farinha de peixe, já que o actual valor põe em 
risco a saúde humana e animal;

7. A relatora está preocupada com os métodos de produção de carne separada 
mecanicamente. É importante que a Comissão controle a situação actual e avalie os 
problemas relativamente à definição de carne separada mecanicamente e à aplicação 
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rigorosa das regras relativas à produção e rotulagem obrigatória das carnes separadas 
mecanicamente. A Comunicação da Comissão relativa à futura necessidade e utilização de 
carne separada mecanicamente na União Europeia e sobre a política de informação dos 
consumidores revela que a interpretação da definição do que deve ser considerado como 
carne separada mecanicamente varia entre os Estados-Membros. Como a Comissão afirma 
no relatório, as diferenças em matéria de definição podem provocar concorrência desleal. 
Além disso, a relatora considera que essas diferenças induzem em erro os consumidores. 

O relatório realça também a necessidade de promover a investigação nas áreas onde o 
conhecimento ainda é incompleto. Só desta forma é possível tomar e justificar as decisões 
políticas futuras.  


