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COMISSÃO DO AMBIENTE, DA SAÚDE PÚBLICA E DA SEGURANÇA ALIMENTAR

IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EUROPEIA EM MATÉRIA DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR NOS ESTADOS-MEMBROS

REUNIÃO DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE DE 26-28 FEVEREIRO DE 2007

HIGIENE E CONTROLO DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

1. Controlos pelos Estados-Membros (Caroline Lucas)

O Regulamento (CE) nº 882/2004 relativo aos controlos oficiais dos alimentos para animais e 
dos géneros alimentícios obriga os Estados-Membros a reformar os seus controlos oficiais dos 
alimentos para animais e dos géneros alimentícios de modo a que os controlos sejam organizados 
em função dos riscos e com uma frequência apropriada. Este regulamento obviamente que 
(ainda) não é aplicado de forma adequada em alguns Estados-Membros.
Terá a Comissão recebido de todos os Estados-Membros os planos nacionais de controlo 
plurianuais, nos termos do artigo 41º do Regulamento (CE) nº 882/2004? Estarão todos os 
Estados-Membros a implementar os seus planos nacionais de controlo desde 1 de Janeiro de
2007, tal como prevê o artigo 42º? Em caso negativo, que Estados-Membros não apresentaram e 
não implementaram o seu plano nacional de controlo plurianual? 
Que medidas propõe a Comissão para assegurar que sejam efectuados controlos em função dos 
riscos, independentes e sem aviso prévio, em todos os Estados-Membros, e para garantir que os 
alimentos impróprios para consumo humano não entrem na cadeia alimentar?

2. Aplicação de novas regras (Dagmar Roth-Behrendt)

Poderá a Comissão dar uma visão de conjunto sobre a implementação e, em particular, sobre a 
aplicação efectiva das novas regras relativas à higiene alimentar e à segurança alimentar nos 
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Estados-Membros (Regulamentos particulares (CE) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e Regulamentos (CE) 2075/2005 e 2076/2005 da Comissão)?

Cumprirão todos os Estados-Membros cabalmente os requisitos da legislação da UE sobre 
controlos alimentares?

De que resultados dispõe a Comissão quanto à eficácia dos controlos alimentares levados a cabo 
nos Estados-Membros? Que métodos aplicará a Comissão para avaliar a eficácia dos sistemas 
nacionais de controlo alimentar? 

3. Eficácia do HACCP  (Linda McAvan)

Que estudos realizou a Comissão sobre a eficácia do HACCP (Sistema harmonizado de análise 
dos riscos e pontos críticos) nos matadouros dos Estados-Membros? 

Que provas encontrou o Serviço Alimentar e Veterinário a respeito das normas de higiene nos 
Estados-Membros desde Janeiro de 2006, quando entrou em vigor o novo pacote relativo à 
higiene dos géneros alimentícios? 

4. Discriminará o novo pacote relativo à higiene os pequenos agregados familiares, 
favorecendo os agregados maiores? (Åsa Westlund)

Alguns sectores da comunicação social na Suécia têm sugerido que o novo pacote da UE relativo 
à higiene é discriminatório, favorecendo os agregados familiares maiores e lesando os mais 
pequenos, assim como as cantinas escolares locais. Disporá a Comissão de informações que 
comprovem que isto é verdade? Na óptica da Comissão, reflectirá correctamente a realidade a 
afirmação de que o novo pacote da UE em matéria de higiene favorece os agregados familiares
maiores?  

5. Níveis de resíduos  (Satu Hassi)

Os relatórios de supervisão da UE, dos Estados-Membros e das ONG dão conta da existência de 
graves problemas no que diz respeito aos resíduos de pesticidas nos alimentos, apresentando com 
frequência níveis muito superiores aos níveis máximos autorizados. No seu relatório de 
acompanhamento de 2004, a Comissão conclui que não se pode excluir a existência de um risco 
para a saúde, especialmente em relação aos grupos vulneráveis.
Na maioria dos casos, os produtos em causa não são retirados do mercado, uma vez que a fruta e 
os legumes frescos são consumidos antes de os resultados dos exames laboratoriais serem 
conhecidos.
Que medidas tomará a Comissão para impor controlos de resíduos mais eficazes nos Estados-
Membros? Partilhará a Comissão do entendimento de que, para além dos controlos dos produtos 
finais, é imprescindível impor controlos sem aviso prévio nos elos iniciais da cadeia alimentar, 
ou seja, na exploração agrícola?
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PRODUTOS DE PESCA 

6. Informação aos consumidores e rotulagem dos produtos de pesca na venda a retalho 
(Satu Hassi)

O artigo 4º do Regulamento (CE) nº 104/2000 contém normas exaustivas sobre a informação dos 
consumidores e a rotulagem de produtos de pesca ao nível do comércio a retalho. Têm de ser 
indicados o nome comercial da espécie, o método de produção (captura ou aquicultura) e a zona 
de captura. Como porém evidenciam estudos de mercado, estas normas raramente são 
cumpridas.
Que providências tomará a Comissão para garantir que as normas de rotulagem sejam 
devidamente aplicadas 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  
produtos específicos?

CO-EXISTÊNCIA

7. Culturas geneticamente modificadas (Satu Hassi)

Na sua Comunicação COM(2006)104 sobre a aplicação de medidas nacionais sobre a 
coexistência de culturas geneticamente modificadas com culturas convencionais e biológicas, a 
Comissão fornece provas de que foram muito poucos os Estados-Membros que promulgaram 
normas jurídicas nacionais destinadas a proteger a agricultura convencional e biológica contra a
contaminação por plantas geneticamente modificadas. Partilhará a Comissão do entendimento de 
que são necessárias providências de carácter jurídico ao nível da UE para precaver a coexistência 
e a liberdade de escolha dos consumidores e dos produtores?


