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Proposta de regulamento do Conselho que estabelece as regras de polcia sanitÆria aplicÆveis 
produªo,  comercializaªo e  importaªo de produtos de origem animal destinados ao consumo
humano
(2000/C 365 E/05)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

COM(2000) 438 final  2000/0181(CNS)
(Apresentada pela Comissªo em 14 de Julho de 2000)
aves de capoeira (5), com a œltima redac6ªo que lhe foi
dada pela Directiva 93/121/CE (6),

O CONSELHO DA UNIˆO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia
e, nomeadamente, o seu artigo 37.o,

; Directiva 91/495/CEE do Conselho, de 27 de Novembro
de 1990, relativa aos problemas sanitÆrios e de pol2cia
sanitÆria relativos E produ6ªo e E coloca6ªo no mercado
de carnes de coelho e de carnes de ca6a de cria6ªo (7),
com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pelo Acto de
Adesªo da `ustria, da Finl0ndia e da SuØcia,

Tendo em conta a proposta da Comissªo,
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu,
Tendo em conta o parecer do ComitØ Econ-mico e Social,

; Directiva 92/45/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1992, relativa aos problemas sanitÆrios e de pol2cia sanitÆria referentes ao abate de ca6a selvagem e E coloca6ªo
no mercado das respectivas carnes (8), com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pela Directiva 97/79/CE (9),

Considerando o seguinte:
(1) No 0mbito da pol2tica agr2cola comum, foram estabelecidas
regras sanitÆrias espec2ficas que regem o comØrcio intracomunitÆrio e as importa6ıes, de pa2ses terceiros, dos produtos de origem animal enumerados no anexo I do Tratado;

; Directiva 92/46/CEE do Conselho, de 16 de Junho de
1992, que adopta as normas sanitÆrias relativas E produ6ªo de leite cru, de leite tratado termicamente e de
produtos E base de leite e E sua coloca6ªo no mercado (10), com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pela
Directiva 96/23/CE (11),

(2) Essas regras asseguraram a remo6ªo das barreiras ao comØrcio dos produtos em questªo, contribuindo, assim,
para a cria6ªo do mercado interno e assegurando simultaneamente um elevado n2vel de protec6ªo sanitÆria;
(3) Essas regras espec2ficas constam das seguintes directivas:

; Directiva 92/118/CEE do Conselho, de 17 de Dezembro
de 1992, que define as condi6ıes sanitÆrias e de pol2cia
sanitÆria que regem o comØrcio e as importa6ıes na
Comunidade de produtos nªo sujeitos, no que respeita
Es referidas condi6ıes, Es regulamenta6ıes comunitÆrias
espec2ficas referidas no cap2tulo I do anexo A da Directiva 89/662/CEE e, no que respeita aos agentes patogØnicos, da Directiva 90/425/CEE (12), com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pela Directiva 97/79/CE;

; Directiva 72/461/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro
de 1972, relativa aos problemas de pol2cia sanitÆria respeitantes a trocas intracomunitÆrias de carnes frescas (1),
com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pelo Acto de
Adesªo da `ustria, da Finl0ndia e da SuØcia,
; Directiva 80/215/CEE do Conselho, de 22 de Janeiro
de 1980, relativa aos problemas de pol2cia sanitÆria
em matØria de trocas comerciais intracomunitÆrias
de produtos E base de carne (2), com a œltima redac6ªo
que lhe foi dada pelo Acto de Adesªo da `ustria, da
Finl0ndia e da SuØcia,
; Directiva 91/67/CEE do Conselho, de 28 de Janeiro de
1991, relativa Es condi6ıes de pol2cia sanitÆria que
regem a introdu6ªo no mercado de animais e produtos da aquicultura (3), com a œltima redac6ªo que lhe
foi dada pela Directiva 98/45/CE (4),
; Directiva 91/494/CEE do Conselho, de 26 de Junho de
1991, relativa Es condi6ıes de pol2cia sanitÆria que
regem o comØrcio intracomunitÆrio e as importa6ıes
provenientes de pa2ses terceiros de carnes frescas de
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(4) Essas directivas tŒm por objectivo evitar a propaga6ªo de
doen6as animais resultantes da coloca6ªo de produtos de
origem animal no mercado;
(5) As directivas em questªo contŒm disposi6ıes comuns, tais
como as que restringem a coloca6ªo no mercado de produtos provenientes de uma explora6ªo ou zona infectada por
doen6as epizo-ticas e as que exigem que os produtos de
zonas abrangidas por restri6ıes sejam submetidos a um
tratamento concebido para destruir o agente da doen6a;
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(6) Essas disposi6ıes comuns podem ser harmonizadas, suprimindo, assim, poss2veis incoerŒncias introduzidas
aquando da adop6ªo das regras sanitÆrias espec2ficas; a
harmoniza6ªo assegurarÆ tambØm a aplica6ªo uniforme
das regras de pol2cia sanitÆria em toda a Comunidade e
uma maior transparŒncia da estrutura da legisla6ªo comunitÆria;

(15) Deve ser prevista a organiza6ªo de auditorias e inspec6ıes
comunitÆrias com vista a assegurar a aplica6ªo uniforme
das disposi6ıes de sanidade animal;

(7) Os controlos veterinÆrios dos produtos de origem animal
destinados ao comØrcio devem ser efectuados em conformidade com a Directiva 89/662/CEE do Conselho, de
11 Dezembro 1989, relativa aos controlos veterinÆrios
aplicÆveis ao comØrcio intracomunitÆrio, na perspectiva
da realiza6ªo do mercado interno (1), com a œltima redac6ªo que lhe foi dada pela Directiva 92/118/CEE; a
Directiva 89/662/CEE contØm medidas de salvaguarda
que podem ser aplicadas caso se verifique um risco grave
em matØria de sanidade animal;

(17) ConvØm que as medidas necessÆrias E execu6ªo do presente regulamento, que sªo medidas de carÆcter geral nos
termos do artigo 2.o da Decisªo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exerc2cio das competŒncias de execu6ªo atribu2das E Comissªo (4), sejam aprovadas nos termos do procedimento
de regulamenta6ªo previsto no artigo 5.o da referida Decisªo 1999/468/CE,

(16) Os produtos abrangidos pelo presente regulamento sªo
enumerados no anexo I do Tratado;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

(8) Os produtos importados de pa2ses terceiros nªo devem
constituir um risco sanitÆrio para os efectivos pecuÆrios
da Comunidade;
(9) Para esse efeito, devem ser definidos processos para evitar
a introdu6ªo de doen6as epizo-ticas; esses processos devem incluir uma avalia6ªo da situa6ªo sanitÆria nos pa2ses
terceiros em questªo;

Artigo 1.o
O presente regulamento estabelece as regras de pol2cia sanitÆria
aplicÆveis E comercializa6ªo e E importa6ªo, de pa2ses terceiros,
de produtos de origem animal.
Artigo 2.o

(10) Devem ser definidos processos para estabelecer regras ou
critØrios gerais ou espec2ficos a aplicar Es importa6ıes de
produtos de origem animal;
(11) As regras relativas E importa6ªo de carne de ungulados
domØsticos e de produtos E base dessa carne ou preparados com essa carne constam jÆ da Directiva 72/462/CEE
do Conselho, de 12 de Dezembro de 1972, relativa aos
problemas sanitÆrios e de pol2cia sanitÆria na importa6ªo
de animais das espØcies bovina, su2na, ovina e caprina e
de carnes frescas ou de produtos E base de carne provenientes de pa2ses terceiros (2), com a œltima redac6ªo que
lhe foi dada pela Directiva 97/79/CE;
(12) Os processos aplicÆveis E importa6ªo de carne e de produtos E base de carne podem ser utilizados como modelo
para a importa6ªo de outros produtos de origem animal;
(13) Os controlos veterinÆrios dos produtos de origem animal
importados de pa2ses terceiros para a Comunidade devem
ser efectuados em conformidade com a Directiva
97/78/CE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1997,
que fixa os princ2pios relativos E organiza6ªo dos controlos veterinÆrios dos produtos provenientes de pa2ses terceiros introduzidos na Comunidade (3); a Directiva
97/78/CE contØm medidas de salvaguarda que podem
ser aplicadas caso se verifique um risco grave em matØria
de sanidade animal;
(14) Devem ser tidas em conta as regras estabelecidas pelo
Gabinete Internacional das Epizootias (OIE) aquando da
adop6ªo de regras para o comØrcio internacional;
(1) JO L 395 de 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 302 de 31.12.1972, p. 28.
(3) JO L 24 de 30.1.1998, p. 9.

Para efeitos do presente regulamento, sªo aplicÆveis as defini6ıes das directivas referidas no anexo I e, se for caso disso, do
Regulamento . . ./. . . do Conselho relativo E higiene dos gØneros aliment2cios.
CAP˝TULO I
REQUISITOS SANIT`RIOS PARA A PRODU˙ˆO E COMERCIALIZA˙ˆO DE PRODUTOS COMUNIT`RIOS

Artigo 3.o
A comercializa6ªo de produtos de origem animal nªo deve
provocar a propaga6ªo de doen6as transmiss2veis aos animais.
Para esse efeito, devem cumprir-se as seguintes regras:
1. Os produtos de origem animal devem ser obtidos de animais que satisfa6am as condi6ıes sanitÆrias estabelecidas
pela legisla6ªo comunitÆria pertinente.
2. Os produtos de origem animal devem ser obtidos de animais:
a) Que provenham de uma explora6ªo, de um territ-rio ou
de uma parte de um territ-rio ou, no caso dos produtos
da aquicultura, de uma explora6ªo, de uma zona ou de
uma parte de uma zona nªo submetidos a restri6ıes
sanitÆrias aplicÆveis a esses animais e produtos, nomeadamente Es restri6ıes decorrentes das regras referidas no
anexo I, ou a outras medidas de controlo de doen6as
impostas pela legisla6ªo comunitÆria;
(4) JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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b) Que nªo tenham sido abatidos num estabelecimento em
que estivessem presentes, aquando do abate, animais infectados ou animais suspeitos de estarem infectados com
uma das doen6as abrangidas pelas regras referidas na
al2nea a) supra.
3. Nªo obstante o n.o 2 e no respeito das medidas de controlo
das doen6as referidas no anexo I:
a) A comercializa6ªo de produtos de origem animal provenientes de um territ-rio ou de parte de um territ-rio
submetido a restri6ıes de sanidade animal mas que nªo
provenham de uma explora6ªo infectada nem suspeita de
estar infectada Ø permitida desde que, consoante o caso:
; os produtos, antes de serem submetidos ao tratamento a seguir referido, sejam obtidos, manuseados,
transportados e armazenados separadamente ou em
momentos diferentes dos produtos que satisfazem todas as condi6ıes sanitÆrias,
; os produtos tenham sido submetidos a um tratamento suficiente para eliminar o problema sanitÆrio
em questªo,
; esse tratamento tenha sido aplicado num estabelecimento aprovado para esse efeito pelo Estado-Membro
onde o problema sanitÆrio tenha ocorrido,
; os produtos que devem ser submetidos a um tratamento estejam adequadamente identificados.
A presente al2nea serÆ aplicada em conformidade com o
anexo II e com os pontos 1 e 2 do anexo III do presente
regulamento ou com regras de execu6ªo a adoptar de
acordo com o procedimento referido no artigo 11.o;
b) A comercializa6ªo de produtos da aquicultura que nªo
respeitem as condi6ıes estabelecidas no n.o 2 Ø permitida
nas condi6ıes estabelecidas no ponto 3 do anexo III do
presente regulamento e, sempre que necessÆrio, em conformidade com outras condi6ıes a estabelecer de acordo
com o procedimento referido no artigo 11.o.
4. Podem ser concedidas derroga6ıes do n.o 2 em situa6ıes
espec2ficas, de acordo com o procedimento referido no artigo 11.o. Nesses casos, devem ter-se especialmente em
conta:
a) Quaisquer medidas a aplicar ou testes a efectuar nos
animais;
b) As caracter2sticas espec2ficas da doen6a na espØcie em
questªo.
Quando essas derroga6ıes forem concedidas, serªo adoptadas as medidas necessÆrias para assegurar a protec6ªo da
sanidade animal na Comunidade de acordo com o mesmo
processo.
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5. Quando:
; as medidas adoptadas por razıes sanitÆrias nos termos
do artigo 9.o da Directiva 89/662/CEE exijam que os
produtos de origem animal de um Estado-Membro sejam
acompanhados de um certificado sanitÆrio, ou
; os produtos devam ser acompanhados de um certificado
devido E situa6ªo sanitÆria num Estado-Membro ou
parte de um Estado-Membro,
o espØcime desses certificados deve estar em conformidade
com o modelo estabelecido de acordo com o procedimento
referido no artigo 11.o. Os certificados devem ser redigidos,
pelo menos, na l2ngua do funcionÆrio que procede E certifica6ªo e na l2ngua do local de destino. Os produtos devem
ser acompanhados do certificado original, que deve ser
constitu2do por uma œnica folha de papel e dizer respeito
a um œnico destinatÆrio.
Artigo 4.o
Controlos oficiais
As autoridades competentes dos Estados-Membros efectuarªo
controlos oficiais com vista a assegurar o cumprimento do
presente regulamento e das suas regras de execu6ªo e eventuais
medidas de salvaguarda aplicÆveis a produtos de origem animal.
As regras de execu6ªo desses controlos, seus resultados e decisıes a tomar com base nesses resultados serªo adoptadas de
acordo com o procedimento referido no artigo 11.o.
Artigo 5.o
Seguimento dos controlos oficiais e direito de recurso
Quando sejam constatadas infrac6ıes das regras sanitÆrias,
serªo tomadas medidas para corrigir a situa6ªo.
Se a pessoa ou pessoas singulares ou colectivas implicadas na
infrac6ªo nªo corrigirem a situa6ªo no prazo fixado pela autoridade competente, ou caso seja detectado um risco sanitÆrio
grave, serªo aplicadas restri6ıes E produ6ªo e E comercializa6ªo dos produtos em questªo. Essas restri6ıes podem implicar a proibi6ªo de produ6ªo e comercializa6ªo de produtos de
origem animal e a retirada e, se necessÆrio, destrui6ªo de produtos jÆ colocados no mercado.
As infrac6ıes ao presente regulamento, as suas regras de execu6ªo e quaisquer medidas sanitÆrias de salvaguarda aplicadas a
produtos de origem animal, bem como a nªo coopera6ªo com
a autoridade competente, terªo como consequŒncia a imposi6ªo, pelas autoridades nacionais competentes, das san6ıes
penais e/ou administrativas adequadas.
Aquando da adop6ªo de medidas correctivas ou da imposi6ªo
de san6ıes penais e/ou administrativas, os Estados-Membros
terªo em conta as conclusıes dos controlos comunitÆrios.
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O presente regulamento nªo prejudica os direitos de recurso
contra decisıes tomadas pelas autoridades competentes permitidos pela legisla6ªo nacional em vigor nos Estados-Membros.
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CAP˝TULO II
IMPORTA˙4ES DE PA˝SES TERCEIROS

Artigo 7.o
Disposiıes gerais

Artigo 6.o
Auditorias e inspecıes comunitÆrias
1.
Podem ser efectuadas por peritos da Comissªo, em coopera6ªo com as autoridades competentes dos Estados-Membros,
auditorias e/ou inspec6ıes respeitantes a todas as fases de produ6ªo e de comercializa6ªo de produtos de origem animal,
bem como E organiza6ªo e funcionamento das autoridades
competentes nos Estados-Membros, a fim de assegurar a aplica6ªo uniforme do presente regulamento e das suas regras de
execu6ªo e eventuais medidas de salvaguarda. Os peritos da
Comissªo podem ser acompanhados pela autoridade competente do Estado-Membro e por quaisquer peritos nomeados
pela Comissªo para a realiza6ªo de uma auditoria e/ou inspec6ªo.

2.
A Comissªo comunicarÆ regularmente aos Estados-Membros o seu programa geral de auditorias e/ou inspec6ıes e
informÆ-los-Æ dos resultados.

As disposi6ıes aplicÆveis E importa6ªo de produtos de origem
animal de pa2ses terceiros respeitarªo ou serªo equivalentes Es
aplicÆveis E produ6ªo e comercializa6ªo de produtos comunitÆrios.
Artigo 8.o
Cumprimento das regras comunitÆrias
A fim de assegurar o respeito da obriga6ªo geral prevista no
artigo 7.o, proceder-se-Æ, de acordo com o procedimento referido no artigo 11.o, ao estabelecimento de:
1. Listas dos pa2ses terceiros ou partes de pa2ses terceiros dos
quais sªo permitidas importa6ıes de produtos de origem
animal especificados.
Ao estabelecer essas listas, tomar-se-ªo nomeadamente em
considera6ªo:
; a legisla6ªo do pa2s terceiro,

3.
O processo de realiza6ªo das inspec6ıes e/ou auditorias
referidas no n.o 1 pode ser determinado ou alterado de acordo
com o procedimento referido no artigo 11.o.

4.
A fim de permitir que as auditorias e/ou inspec6ıes decorram eficazmente, o Estado-Membro em cujo territ-rio as
mesmas forem efectuadas prestarÆ toda a assistŒncia necessÆria
e fornecerÆ toda a documenta6ªo solicitada pelos peritos da
Comissªo para esse efeito.

n.o

5.
A Comissªo assegurarÆ que os peritos referidos no
1
recebam forma6ªo adequada sobre higiene e seguran6a dos
gØneros aliment2cios, sobre tØcnicas de auditoria e, caso seja
relevante para o cumprimento dos seus deveres, sobre o sistema de princ2pios de anÆlise do risco e pontos de controlo
cr2ticos, para que possam cumprir as suas fun6ıes com competŒncia.

; a organiza6ªo da autoridade competente e dos seus servi6os de inspec6ªo no pa2s terceiro, os poderes desses
servi6os, a supervisªo a que estªo sujeitos e a autoridade
de que dispıem para verificar eficazmente a aplica6ªo da
respectiva legisla6ªo,
; as condi6ıes sanitÆrias efectivas de produ6ªo, fabrico,
manuseamento, armazenagem e expedi6ªo aplicÆveis
aos produtos de origem animal destinados E Comunidade,
; as garantias que o pa2s terceiro pode dar quanto ao
cumprimento das condi6ıes sanitÆrias pertinentes,
; a experiŒncia do pa2s terceiro em matØria de comercializa6ªo do produto e os resultados dos controlos de
importa6ªo efectuados,
; os resultados das inspec6ıes comunitÆrias no pa2s terceiro,

6.
Os Estados-Membros assegurarªo que os peritos referidos
no n.o 1 tenham acesso a todas as instala6ıes ou partes de
instala6ıes e a informa6ıes pertinentes para o desempenho das
suas fun6ıes no 0mbito do presente regulamento.

; o estatuto sanitÆrio dos efectivos pecuÆrios, dos outros
animais domØsticos e da fauna selvagem no pa2s terceiro, atendendo sobretudo Es doen6as animais ex-ticas
e a quaisquer aspectos relativos E situa6ªo sanitÆria geral
no pa2s pass2veis de constituir um risco para a saœde
pœblica ou a sanidade animal na Comunidade,

Se, durante uma auditoria ou inspec6ªo da Comissªo, for identificado um risco grave no dom2nio da sanidade animal, o
Estado-Membro em questªo tomarÆ imediatamente todas as
medidas necessÆrias para proteger a sanidade animal. Se nªo
forem tomadas medidas, ou caso sejam consideradas insuficientes, a Comissªo tomarÆ as medidas necessÆrias para proteger a
sanidade animal e informarÆ desse facto os Estados-Membros.

; a regularidade e rapidez com que o pa2s terceiro fornece
informa6ıes sobre a existŒncia de doen6as animais infecciosas ou contagiosas no seu territ-rio, nomeadamente as mencionadas nas listas A e B do Gabinete
Internacional das Epizootias (OIE) ou, no caso das doen6as dos animais de aquicultura, as doen6as notificÆveis
enumeradas no C-digo sanitÆrio aquÆtico do OIE,
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; as regras de preven6ªo e controlo de doen6as animais
infecciosas ou contagiosas em vigor no pa2s terceiro e a
respectiva aplica6ªo, incluindo as regras aplicÆveis Es
importa6ıes de outros pa2ses.
A lista elaborada no 0mbito do presente nœmero pode ser
combinada com outras listas elaboradas por razıes de saœde
pœblica.
2. Condi6ıes especiais de importa6ªo para cada pa2s terceiro
ou grupo de pa2ses terceiros, atendendo E situa6ªo sanitÆria
do pa2s ou pa2ses terceiros em questªo. Essas condi6ıes
incluirªo informa6ıes pormenorizadas sobre os certificados
sanitÆrios que acompanharªo as remessas destinadas E Comunidade. Esses certificados devem:
; ser elaborados na l2ngua ou l2nguas do Estado-Membro
de destino e nas do Estado-Membro em que Ø efectuada
a inspec6ªo fronteiri6a; o Estado-Membro de inspec6ªo
ou de destino pode permitir a utiliza6ªo de uma l2ngua
comunitÆria diferente da sua,
; acompanhar os produtos no original,
; ser constitu2dos por uma œnica folha de papel,
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ou alterado de acordo com o procedimento referido no artigo
11.o.
4.
Se, durante uma auditoria e/ou inspec6ªo comunitÆria,
for identificado um risco grave para a sanidade animal, a Comissªo tomarÆ imediatamente as medidas necessÆrias para proteger a sanidade animal e informarÆ imediatamente do facto os
Estados-Membros.
5.
A Comissªo assegurarÆ que os seus peritos e os outros
peritos referidos no n.o 1 recebam forma6ªo adequada em
sanidade animal e em tØcnicas de auditoria que lhes permita
cumprirem as suas fun6ıes com competŒncia.

CAP˝TULO III
DISPOSI˙4ES FINAIS

Artigo 10.o
Os anexos do presente regulamento podem ser alterados ou
complementados de acordo com o procedimento referido no
artigo 11.o. Esse processo deve ser nomeadamente aplicado
para estabelecer os critØrios de classifica6ªo de pa2ses terceiros
e partes de pa2ses terceiros no que diz respeito a doen6as
espec2ficas.

; dizer respeito a um œnico destinatÆrio.
O certificado deve ser emitido no dia em que os produtos
sªo carregados para expedi6ªo para o pa2s de destino e
assinado por um representante da autoridade competente.
Pode ser combinado com o certificado a apresentar em
cumprimento de regras de saœde pœblica.

Artigo 11.o
Procedimento do ComitØ veterinÆrio permanente
1.
A Comissªo Ø assistida pelo ComitØ veterinÆrio permanente criado pela Decisªo 68/361/CEE do Conselho (1).

; regras de execu6ªo do presente artigo e

2.
O procedimento de regulamenta6ªo, previsto no artigo
5.o da Decisªo 1999/468/CE, Ø aplicÆvel com observ0ncia do
n.o 3 do seu artigo 7.o e do seu artigo 8.o sempre que se
remeta para o presente nœmero.

; critØrios de classifica6ªo dos pa2ses terceiros e partes de
pa2ses terceiros no que diz respeito Es doen6as animais.

3.
O prazo previsto no n.o 6 do artigo 5.o da Decisªo
1999/468/CE Ø fixado em trŒs meses.

3. Sempre que necessÆrio:

Artigo 9.o

Artigo 12.o

Inspecıes e auditorias comunitÆrias

Os Estados-Membros notificarªo a Comissªo das disposi6ıes
que adoptem especificamente para a execu6ªo do presente regulamento e de todos os instrumentos jur2dicos utilizados e
medidas tomadas para a sua aplica6ªo e cumprimento.

1.
Podem ser efectuadas por peritos da Comissªo em pa2ses
terceiros auditorias e/ou inspec6ıes em todas as fases abrangidas pelo presente regulamento a fim de verificar o respeito das
regras comunitÆrias de pol2cia sanitÆria ou a equivalŒncia a
essas regras. Os peritos da Comissªo podem ser acompanhados
por quaisquer outros peritos nomeados pela Comissªo para a
realiza6ªo da auditoria e/ou da inspec6ªo.
2.
As auditorias e/ou inspec6ıes em pa2ses terceiros referidas no n.o 1 serªo realizadas em nome da Comissªo, que
suportarÆ as despesas efectuadas.
3.
O processo de realiza6ªo em pa2ses terceiros das auditorias e/ou inspec6ıes referidas no n.o 1 pode ser determinado

Artigo 13.o
O presente regulamento entra em vigor no vigØsimo dia seguinte ao da sua publica6ªo no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.
O presente regulamento Ø aplicÆvel a partir de 1 de Janeiro de
2004.
O presente regulamento Ø obrigat-rio em todos os seus elementos e directamente aplicÆvel em todos os Estados-Membros.

(1) JO L 225 de 18.10.1968, p. 23.
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ANEXO I
DOEN˙AS COM IMPLICA˙4ES NO COM8RCIO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
I. Doenas para as quais foram introduzidas medidas de controlo pela legislaªo comunitÆria

Doen6a

Directiva

Peste su2na clÆssica

Directiva 80/217/CEE do Conselho que estabelece medidas
comunitÆrias de luta contra a peste su2na clÆssica

Febre aftosa

Directiva 85/511/CEE do Conselho que estabelece medidas
comunitÆrias de luta contra a febre aftosa

Gripe aviÆria

Directiva 92/40/CEE do Conselho que estabelece medidas
comunitÆrias de luta contra a gripe aviÆria

Doen6a de Newcastle

Directiva 92/66/CEE do Conselho que estabelece medidas
comunitÆrias de luta contra a doen6a de Newcastle

Peste bovina
Peste dos pequenos ruminantes
Doen6a vesiculosa do su2no

Directiva 92/119/CEE do Conselho que estabelece medidas
gerais de luta contra certas doen6as animais, bem como
medidas espec2ficas respeitantes E doen6a vesiculosa do
su2no
Directiva 93/53/CEE do Conselho que introduz medidas
comunitÆrias m2nimas de combate a certas doen6as dos
peixes

Anemia infecciosa dos salmon2deos (AIS)
Necrose hematopoiØtica infecciosa (NHI)
Septicemia hemorrÆgica viral (SHV)
Doen6as dos moluscos

Directiva 95/70/CEE do Conselho que estabelece medidas
comunitÆrias m2nimas de controlo de certas doen6as dos
moluscos bivalves

II. Medidas relativas  peste suna africana
Na pendŒncia da adop6ªo de medidas espec2ficas de controlo da peste su2na africana, Ø aplicÆvel a Directiva 80/217/CEE,
mutatis mutandis, caso ocorram surtos de peste su2na africana. Nªo obstante o disposto nessa directiva, o levantamento
das restri6ıes aplicadas nos termos do presente ponto serÆ decidido de acordo com o procedimento referido no artigo
11.o.
1. Carne
Um Estado-Membro em cujo territ-rio tenha sido registada peste su2na africana imporÆ imediatamente uma proibi6ªo do transporte de carne fresca de su2no da parte do seu territ-rio em que o surto ocorreu para o resto da
Comunidade.
Para a defini6ªo dessa parte do territ-rio, ter-se-ªo em conta:
; os mØtodos utilizados para combater a doen6a, nomeadamente a elimina6ªo de su2nos de explora6ıes infectadas,
contaminadas ou suspeitas de infec6ªo ou de contamina6ªo,
; a superf2cie da parte do territ-rio em questªo e as respectivas fronteiras administrativas e geogrÆficas,
; a incidŒncia da doen6a e a sua tendŒncia para a propaga6ªo,
; as medidas tomadas para evitar a propaga6ªo da doen6a,
; as medidas tomadas para restringir e controlar a circula6ªo de su2nos, tanto dentro como fora da parte do
territ-rio em questªo.
2. Produtos - base de carne
Um Estado-Membro em cujo territ-rio tenha sido registada peste su2na africana imporÆ imediatamente uma proibi6ªo do transporte de produtos E base de carne da parte do seu territ-rio em que o surto ocorreu para o resto da
Comunidade. No entanto, a derroga6ªo prevista no n.o 3 do artigo 3.o Ø aplicÆvel aos produtos E base de carne que
tenham sido submetidos a um dos tratamentos referidos no ponto 1, al2neas a) e e), do anexo III.
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ANEXO II
Marca especial de identificaªo para a carne fresca proveniente de um territ:rio ou parte de um territ:rio que
nªo cumpra todos os requisitos de sanidade animal aplicÆveis
A carne fresca obtida de animais provenientes de uma explora6ªo situada numa zona submetida a restri6ıes sanitÆrias
devido a uma das doen6as referidas no anexo I e que deva ser submetida a um tratamento para eliminar o problema
sanitÆrio em questªo deve ser identificada do seguinte modo:
1. O marca de salubridade para a carne fresca deve sobrepor-se uma cruz constitu2da por duas linhas rectas que se
intersectam em 0ngulos rectos no centro do carimbo, permanecendo as informa6ıes constantes desse carimbo
leg2veis.
2. A marca pode tambØm ser constitu2da por um œnico carimbo; dela devem constar as seguintes informa6ıes, em
caracteres perfeitamente leg2veis:
; na parte superior, o nome do pa2s de exporta6ªo em maiœsculas,
; no centro, o nœmero de aprova6ªo veterinÆria do matadouro,
; na parte inferior, uma das seguintes siglas: CE ; EF ; EK ; EC ; EY ; EG,
; duas linhas rectas que cruzam o carimbo, intersectando-se em 0ngulos rectos no centro deste, de forma a nªo
cobrir as informa6ıes,
; informa6ıes que permitam identificar o veterinÆrio que inspeccionou a carne.
A marca deve ser aposta pelo veterinÆrio oficial responsÆvel pelo controlo da aplica6ªo dos requisitos sanitÆrios ou
sob a sua responsabilidade.
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ANEXO III
1. Tratamentos para eliminar riscos sanitÆrios provenientes da carne
Doen6a
Febre aftosa

Peste su2na
clÆssica

Doen6a
vesiculosa
do su2no

a) Tratamento tØrmico num recipiente hermeticamente fechado com um valor F0
igual ou superior a 3,00

+

+

+

+

+

+

+

+

b) Tratamento tØrmico a uma temperatura
m2nima de 70 TC, que deve ser alcan6ada
em toda a carne

+

+

+

;

+

+

+

+

c) Tratamento tØrmico a uma temperatura
m2nima de 80 TC, que deve ser alcan6ada
em toda a carne

+

+

+

+

+

+

+

+

d) Tratamento tØrmico num recipiente hermeticamente fechado a pelo menos
60 TC durante um m2nimo de 4 horas,
devendo a temperatura central durante
esse per2odo ser de pelo menos 70 TC
durante 30 minutos

+

+

+

+

+

+

+

+

e) Fermenta6ªo e matura6ªo naturais durante pelo menos 9 meses para a carne
desossada, com os seguintes resultados:
aw nªo superior a 0,93 ou pH nªo superior a 6,0

+

+

;

+

+

+

;

;

f) O mesmo tratamento que em e) supra,
mas a carne pode conter ossos. Devem
ser tomadas todas as medidas necessÆrias
para evitar a contamina6ªo cruzada

+

;

;

;

;

;

;

;

g) Fabrico do salame segundo critØrios a
estabelecer de acordo com o processo
do ComitØ veterinÆrio permanente,
ap-s parecer do ComitØ cient2fico competente

+

+

;

+

+

;

;

;

h) Para as pernas e lombos, fermenta6ªo e
matura6ªo naturais durante pelo menos
190 dias para as pernas e 140 dias para
os lombos

;

;

;

+

;

;

;

;

i) Tratamento tØrmico que assegure que
seja alcan6ada uma temperatura central
de pelo menos 65 TC durante o per2odo
necessÆrio para obter um valor de pasteuriza6ªo (vp) igual ou superior a 40

+

;

;

;

;

;

;

+

Tratamento (*)

Peste su2na
africana

Peste bovina

Doen6a de
Newcastle

Gripe aviÆria

Peste dos
pequenos
ruminantes

«+»: EficÆcia reconhecida
(*) Devem ser tomadas todas as medidas necessÆrias para evitar a contamina6ªo cruzada.

2. Tratamento para eliminar riscos sanitÆrios provenientes do leite
O leite de espØcies suscept2veis E febre aftosa e os produtos lÆcteos fabricados inteira ou parcialmente com esse leite nªo
devem ser provenientes de uma zona de fiscaliza6ªo na acep6ªo da Directiva 85/511/CE, excepto se o leite ou o produto
lÆcteo tiver sido submetido a um dos tratamentos seguintes, sob a supervisªo da autoridade competente:
a) A uma esteriliza6ªo a um valor Fo igual ou superior a 3;
b) A um œnico tratamento UHT a 130 TC durante 2-3 segundos;
c) A um tratamento tØrmico inicial com um efeito tØrmico pelo menos equivalente ao obtido por pasteuriza6ªo a uma
temperatura igual ou superior a 72 TC durante pelo menos 15 segundos e suficiente para que dele resulte uma
reac6ªo negativa ao teste da fosfatase, seguido de:
i) Um segundo tratamento tØrmico de que resulte uma reac6ªo negativa ao teste da peroxidase, ou
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ii) No caso do leite em p- ou de um produto que contenha leite em p-, um segundo tratamento tØrmico com um
efeito pelo menos equivalente ao obtido pelo primeiro tratamento tØrmico e suficiente para que dele resulte uma
reac6ªo negativa ao teste da fosfatase, seguido de um processo de secagem, ou
iii) Um processo de acidifica6ªo atravØs do qual o pH seja reduzido atØ atingir um valor inferior a 6 e mantido a esse
n2vel durante pelo menos uma hora,
iv) Um segundo tratamento tØrmico com um efeito pelo menos equivalente ao obtido com o primeiro tratamento
tØrmico; ambos os tratamentos devem ser aplicados ao leite com um pH superior a 7,0 (este tratamento nªo Ø
permitido no caso do leite de uma zona de protec6ªo e fiscaliza6ªo);
d) Ao tratamento tØrmico inicial referido na al2nea c), aplicado ao leite com um pH inferior a 7,0 (este tratamento nªo Ø
permitido no caso do leite de uma zona de protec6ªo e vigil0ncia).
3. Tratamento para reduzir os riscos sanitÆrios nos produtos da aquicultura
a) Os peixes de aquicultura suscept2veis E necrose hematopoiØtica infecciosa e E septicemia hemorrÆgica viral originÆrios
de uma zona nªo aprovada relativamente a essas doen6as podem ser introduzidos numa zona aprovada apenas se
forem abatidos, descabe6ados e eviscerados antes da expedi6ªo. Este requisito nªo se aplica no caso dos peixes
provenientes de uma explora6ªo aprovada situada numa zona nªo aprovada;
b) Os moluscos vivos suscept2veis E bonamiose e E marteiliose originÆrios de uma zona nªo aprovada relativamente a
essas doen6as podem ser introduzidos numa zona aprovada apenas quando se destinem ao consumo humano directo
ou quando forem entregues E indœstria conserveira. S- serªo afinados se:
; provierem de uma explora6ªo aprovada situada numa zona nªo aprovada, ou
; forem temporariamente imersos em tanques de armazenagem ou centros de depura6ªo especialmente equipados
e aprovados para esse efeito pela autoridade competente e que disponham nomeadamente de um sistema de
tratamento e desinfec6ªo das Æguas residuais.
As regras de execu6ªo necessÆrias para a aplica6ªo dos presentes requisitos serªo estabelecidas de acordo com o
procedimento referido no artigo 11.o.
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