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COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA SEGURANÇA
ALIMENTAR

TRANSPOSIÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS DA UE SOBRE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 
NOS ESTADOS-MEMBROS

REUNIÃO DA COMISSÃO DO AMBIENTE DE 20-21 DE JUNHO DE 2006

COEXISTÊNCIA NO CULTIVO DE OGM

1. Cultivo de organismos geneticamente modificados (Renate Sommer)

Quando pensa a Comissão fixar limiares mínimos para a identificação de sementes 
convencionais que, de modo acidental mas tecnicamente inelutável, contenham vestígios de 
organismos geneticamente modificados?

A Comissária responsável pela pasta da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Sra. Fischer 
Boel, anunciou em Janeiro (na Semana Verde de Berlim) que a Comissão aprovaria até ao fim do 
ano uma regulamentação sobre a possibilidade de coexistência no cultivo de organismos 
geneticamente modificados. Qual é a posição do Comissário Kyprianou acerca da coexistência?

Por agora, o regime de responsabilidade civil da lei alemã da tecnologia genética 
(responsabilidade independente de culpa) será mantido. Qual é a opinião da Comissão 
relativamente à compatibilidade do regime alemão de responsabilidade civil com a directiva 
sobre a libertação de OGM, que está em vias de ser transposta pelos Estados-Membros?

2. Culturas de organismos geneticamente modificados (Satu Hassi)

Na sua Comunicação COM(2006)104, que contém um relatório sobre a aplicação das medidas 
nacionais para a coexistência de culturas geneticamente modificadas, convencionais e ecológicas 
informa a Comissão que apenas quatro Estados-Membros promulgaram normas jurídicas 
nacionais destinadas a proteger a agricultura convencional e biológica de contaminação por 
plantas geneticamente modificadas. Partilha a Comissão do entendimento de que são necessárias 
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providências de carácter jurídico ao nível da UE, para precaver a coexistência e a liberdade de 
escolha dos consumidores e dos produtores?

HIGIENE DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS 

3. Linhas directrizes para as boas práticas de higiene (Karl-Heinz Florenz)

O Regulamento (CE) nº 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios e o Regulamento 
(CE) nº 183/2005 relativo à higiene dos alimentos para animais incentivam os Estados-Membros 
a convidar os agentes económicos a estabelecer directrizes voluntárias para a observância das 
boas práticas de higiene.  

De que modo está a Comissão a apoiar a elaboração de directrizes europeias?
Como será possível conseguir, a longo prazo, que as directrizes dos diversos Estados sejam 
compatibilizadas, assegurando que em toda a UE existam normas de higiene uniformes?

4. Informações sobre a cadeia alimentar (Karl-Heinz Florenz)

O Anexo II, secção III do Regulamento (CE) nº 853/2004 exige transmissão de informações 
entre o agricultor e o matadouro sobre o estado de saúde dos animais para abate. Para esse efeito 
a Comissão definiu já, no regulamento correspondente, um regime de transição com um período 
de transição.

Tem a Comissão em planeamento projectos no âmbito dos quais seja testada a possibilidade 
prática da transmissão de informações entre os agricultores e os matadouros?
Tem a Comissão uma visão global do modo como essa exigência está a ser transposta pelos 
Estados-Membros nos sectores da produção de carne de suíno e de bovino?

5. Registo dos operadores de empresas de géneros alimentícios e de alimentos para 
animais (Karl-Heinz Florenz)

Segundo o Regulamento nº 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios e o 
Regulamento nº 183/2005 relativo à higiene dos alimentos para animais, os agricultores são 
simultaneamente “operadores de empresas de géneros alimentícios” e “operadores de empresas 
de alimentos para animais” e estão sujeitos ao dever de registo.

Tem a Comissão em vista tomar algumas providências no sentido de que o processo de registo e 
os números nele atribuídos sejam harmonizados entre os Estados-Membros, à escala europeia?

Como vai a Comissão assegurar que seja apresentada aos compradores de alimentos para animais 
prova do registo como “operador de empresa de alimentos para animais”, em especial no 
comércio intracomunitário?
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6. Garantias no sector dos alimentos para animais (Karl-Heinz Florenz)

O artigo 8º do Regulamento (CE) nº 183/2005 relativo à higiene dos alimentos para animais 
exige dos operadores de empresas do sector garantias financeiras para cobertura de eventuais 
prejuízos que sejam causados por alimentos inseguros nos elos a jusante da cadeia alimentar.

Que conclusões tira a Comissão, a este respeito, do estudo que encomendou sobre a 
exequibilidade de tais garantias financeiras?

Neste contexto, onde vê a Comissão o contributo inequívoco para a segurança dos géneros 
alimentícios?

RESÍDUOS

7. Resíduos de pesticidas e antibióticos nos géneros alimentícios (Horst Schnellhardt)

Encontram-se em vigor desde 1.1.2006 os Regulamentos (CE) nº 852/2004, (CE) n º 853/2004, 
(CE) nº 854/2004. A transposição apresenta-se problemática.

Quanto à Comissão, em que consistem os grandes obstáculos a que os regulamentos sobre 
higiene não tenham vigorado completamente a partir de 1.1.2006?

Há motivos para recear que a estratégia de harmonização jurídica da UE esteja em perigo, por se 
verificar que muitos Estados-Membros restringem a flexibilidade com regulamentações 
extremamente minuciosas?

As normas relativas a higiene têm por finalidade prosseguir uma actividade de controlo com base 
científica. Tal pressupõe o estabelecimento em conformidade dos necessários sectores de 
controlo. A Comissão diferiu até 2009 o dever da parte dos Estados-Membros de procederem a 
essa instalação. Como pretende a Comissão, com este regime, fazer jus ao princípio definido nas 
normas sobre higiene?

Há acompanhamento, por parte do Serviço Alimentar e Veterinário, em Grange, do processo de 
aplicação dos regulamentos em matéria de higiene pelos Estados-Membros?

Que mudanças foram empreendidas na actividade de controlo do SAV em consequência das 
novas normas relativas a higiene? A flexibilidade das normas de higiene possibilita uma decisão 
diferenciada e cientificamente fundamentada das autoridades oficiais no terreno. Tenciona o
SAV examinar a base científica utilizada, ou vai aceitar em princípio as decisões tomadas pelas 
autoridades no terreno?

Registou-se na Europa, nos últimos anos, algum melhoramento no tocante a resíduos (pesticidas, 
medicamentos)?

a) nas importações 
b) em produtos internamente na UE?
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8. Níveis de resíduos (Satu Hassi)

Dos relatórios de supervisão da UE, dos Estados-Membros e das ONG depreende-se que há 
problemas sérios com os resíduos de insecticidas em géneros alimentícios, resíduos que 
frequentemente são detectados em quantidades que ultrapassam largamente os máximos 
permitidos. A Comissão, no seu relatório sobre as fiscalizações realizadas em 2004, chegou à 
conclusão de que não é possível dar por excluído o risco para a saúde, especialmente em relação 
aos grupos mais frágeis.

Na maioria dos casos, os produtos afectados não são retirados do mercado. A fruta e os legumes 
frescos são consumidos antes de os resultados dos exames laboratoriais serem conhecidos.

Que medidas pondera a Comissão, para impor fiscalizações mais eficazes nos 
Estados-Membros? Partilha a Comissão do entendimento de que, além das fiscalizações dos 
produtos finais, é imprescindível impor fiscalizações sem aviso prévio nos elos a montante da 
cadeia alimentar, designadamente nas explorações agrícolas? 

9. Pessoal de matadouro (Linda McAvan)

Que se pretende, exactamente, com a formulação “formação adicional e as medidas 
necessárias…”, utilizada a propósito do pessoal de matadouro no artigo 14º (sobre “formação de 
pessoal de matadouro, que colabora nas fiscalizações oficiais”) do Regulamento (CE) nº 
2076/2005 da Comissão [JO L 338 de 22.12.2005, p. 87]? A partir de 1 de Janeiro de 2010, a 
“formação adicional e as medidas necessárias…” vão exigir que o pessoal de matadouro possua 
uma vasta formação e preste as provas de âmbito global que são requeridas aos auxiliares 
oficiais, e não apenas a formação e as provas que são prestadas pelo pessoal de matadouro?

PRODUTOS DA PESCA

10. Rotulagem de produtos da pesca ao nível do comércio a retalho e informação dos 
consumidores (Satu Hassi)

O artigo 4º do Regulamento (CE) nº 104/2000 contém normas exaustivas sobre a rotulagem de 
produtos da pesca ao nível do comércio a retalho e informação dos consumidores. Têm de ser 
indicadas as denominações comerciais da espécie, o método de produção (captura no mar ou em 
água doce ou de aquicultura) e a zona de captura. Como evidenciam, porém, os inquéritos ao 
mercado, estas normas raramente são observadas. Que providências tomará a Comissão, para 
garantir que as normas de rotulagem sejam aplicadas devidamente pelos Estados-Membros e 
pelas empresas de géneros alimentícios? Tenciona a Comissão incluir na nova versão da 
directiva horizontal 2000/13/CE, relativa à rotulagem, apresentação e publicidade de géneros 
alimentícios, disposições sobre rotulagem de determinados produtos?
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CONTROLOS DE INSPECÇÃO

11. Procedimentos de controlo e inspecção (Antonios Trakatellis)

Procedimentos de controlo e inspecção na área da segurança dos géneros alimentícios, reforço 
dos controlos das importações de países terceiros e medidas de apoio aos Estados-Membros.

No Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, que determina os 
princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos e estabelece os procedimentos de segurança dos géneros alimentícios, encontram-
se estipulados o papel e as atribuições de empresas privadas e autoridades públicas relativamente 
à garantia da segurança alimentar, entre outros pontos também para os produtos importados. Na 
Grécia, por exemplo, as fiscalizações das autoridades competentes revelam, com cada vez maior 
frequência, casos de importação de géneros alimentícios inadequados (por conterem antibióticos, 
alfatoxinas com bactérias da listeria e outras contaminações). Tendo em conta o facto de que os 
procedimentos de fiscalização, estabelecidos na regulamentação comunitária dos produtores,
com vista a garantir a segurança dos géneros alimentícios importados, tornam necessário criar 
instituições de controlo e enviar regularmente grupos de inspectores da Comissão a países 
terceiros, para examinar a observância das normas de saúde pública e assegurar o correcto 
funcionamento do mercado interno, tem cabimento perguntar à Comissão que medidas de apoio 
propõe, para aumentar a eficácia dos controlos e detectar as importações ilegais de países 
terceiros. De que modo tenciona a Comissão apoiar os Estados-Membros em que se verifica a 
importação e introdução no mercado de grandes quantidades de géneros alimentícios, de modo a 
garantir a segurança dos alimentos e, portanto, a defesa da saúde dos cidadãos europeus? 


