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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Regulamentul privind subprodusele de origine animală (SOA) face parte dintr-un cadru 
legislativ cuprinzător care vizează menținerea unui nivel ridicat de siguranță de-a lungul 
întregului lanț de producție și de distribuție, de la „fermă la consumator”. Această propunere 
de regulament se referă la toate formele de materiale de origine animală sau provenind din 
ferme și care nu sunt destinate să intre în lanțul alimentar uman. Aceasta împarte diferitele 
subproduse în trei categorii în funcție de nivelul de risc, precizează utilizările acceptabile 
pentru subprodusele din fiecare categorie, stabilește normele pentru transferul, prelucrarea și 
eliminarea efective și sigure ale subproduselor în instalații autorizate sau înregistrate și 
creează un sistem de monitorizare și reglementare (de către autoritățile competente din statele 
membre și de către Comisie) a întregului proces.  

Acest regulament se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 1774/2002. În 2005, Comisia a 
redactat un raport privind eficiența legislației. În acesta se constată că cadrul fundamental de 
precauții și respectarea prevederilor de către statele membre se situează la un nivel 
satisfăcător. Totuși, au rămas nerezolvate unele aspecte legate de garantarea trasabilității 
materialelor, de clarificarea regulilor referitoare la SOA în raport cu legislația comunitară și 
de necesitatea unei abordări axate într-o mai mare măsură pe factorii de risc a clasificării pe 
categorii a SOA și a controalelor.

Propunerile Comisiei

Propunerile Comisiei se referă la clarificarea domeniului de aplicare și la o abordare axată 
într-o mai mare măsură pe factorii de risc. Comisia introduce un punct final în ciclul de viață
al SOA „pentru a preciza momentul din care SOA nu mai este supus cerințelor 
Regulamentului de-a lungul procesului de fabricare”. Duplicarea inutilă în ceea ce privește 
autorizarea instalațiilor este, de asemenea, evitată prin asigurarea consecvenței față de alte 
dispoziții din legislația comunitară.

Pentru a crea o abordare axată într-o mai mare măsură pe factorii de risc, Comisia 
consolidează obligația primordială a operatorilor de a asigura îndeplinirea cerințelor 
regulamentului (sub supravegherea autorității competente); în ceea ce privește fabricarea 
produselor fără legătură directă cu siguranța lanțului alimentar sau furajer, „operatorilor li s-a 
încredințat o responsabilitate crescută referitor la introducerea pe piață a unor produse sigure.
Se pot folosi SOA de toate categoriile, cu condiția utilizării de materii prime sigure, a 
dezvoltării de procedee de fabricație sigure sau a utilizării SOA în scopuri finale inofensive”;
în clasificarea SOA pot fi introduse numai produse noi care prezintă riscuri limitate.

Propunerile raportorului

În linii mari, raportorul este mulțumit de propunerile Comisiei, în special de sporirea 
flexibilității pentru utilizatorii finali ai SOA și de adaptabilitatea sporită a categoriilor la noile 
cercetări științifice. Cu toate acestea, are o serie de propuneri de îmbunătățire a legislației.
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a) Animalele moarte

Toate cazurile de animalele moarte sunt reglementate în legislație, chiar și atunci când nu 
există suspiciuni legate de boli sau alte riscuri pentru oameni sau mediu. Acest lucru 
înseamnă că fermierii trebuie să transfere SOA în instalații de prelucrare sau eliminare 
înregistrate. Pentru fermierii aflați la distanțe mari de cea mai apropiată unitate înregistrată, 
acest lucru implică costuri financiare și administrative inutil de ridicate în raport cu riscurile 
reale. Regulamentul propus prevede o derogare pentru „zonele îndepărtate” (fermierilor li s-ar 
permite să elimine animalele moarte din categoriile 2 și 3 prin incinerare sau îngropare în 
incinta fermei). Totuși, definiția conceptului de „zone îndepărtate” este prea vagă și nu vine 
așadar în ajutorul majorității fermierilor. Raportorul consideră că această derogare trebuie 
extinsă și că statele membre trebuie să dispună de libertate de acțiune în definirea acestor zone 
pentru a crea un sistem de reglementare adecvat pentru situația fiecăruia. Raportorul este de 
acord cu derogarea acordată operatorilor mici, dar consideră că valoarea limită ar trebui 
decisă de autoritățile competente din statele membre.

b) Peștii

Raportorul consideră că materialele obținute în cadrul operațiunilor de pescuit nu ar trebui 
incluse în prezentul regulament. Cercetările științifice arată că bolile și paraziții peștilor țin de 
mediul natural și nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană, nici în ceea ce privește contactul 
și nici contaminarea. În plus, este improbabil ca reintroducerea peștilor infectați în mare să 
sporească frecvența infecțiilor în cadrul populației piscicole. Mai mult decât atât, interdicția 
impusă echipajelor de pescuit de a arunca peștii infectați înapoi în mare și obligarea acestora 
să se reîntoarcă în port cu aceste materiale (ce urmează apoi să fie transferate mai departe 
pentru prelucrare și eliminare într-o unitate autorizată, eventual ca produs de categoria 2) 
reprezintă o povară enormă pentru industria pescuitului și este, de asemenea, extrem de dificil 
de pus în aplicare fără cheltuieli enorme.  

c) Principiul subsidiarității

Prezentul regulament trebuie implementat cu participarea deplină a nivelurilor de guvernare 
inferioare celor naționale, autoritățile subnaționale cărora le este conferită autoritatea necesară 
jucând un rol principal. Raportorul a depus o serie de amendamente în acest sens. În plus, 
acesta dorește ca autorităților competente din statele membre să li se acorde competențe 
extinse în ceea ce privește reclasificarea diferitelor SOA în funcție de rezultatele celor mai 
recente cercetări științifice realizate de organismele corespunzătoare; raportorul admite totuși 
că, în scopul prevenirii utilizării abuzive a acestei dispoziții, Comisia este cea care trebuie să 
aibă ultimul cuvânt cu privire la clasificarea pe categorii.

Raportorul înaintează și alte propuneri privind biocombustibilii, instalațiile de incinerare cu 
capacitate redusă, deșeurile de catering și hrana pentru animale de companie.

AMENDAMENTE
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Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Subprodusele de origine animală care 
nu sunt destinate consumului uman, 
constituie o sursă potențială de riscuri 
pentru sănătatea publică și cea animală.
Situațiile de criză din trecut, legate de 
epidemiile de febră aftoasă, de răspândirea 
encefalopatiilor spongiforme transmisibile, 
precum encefalopatia spongiformă bovină
(ESB), și apariția dioxinelor în produsele 
furajere, au arătat consecințele utilizării 
improprii a anumitor subproduse de origine 
animală asupra sănătății publice și animale, 
asupra siguranței lanțului alimentar și 
furajer și asupra încrederii consumatorilor.
În plus, astfel de crize pot avea și un 
impact negativ mai larg, asupra societății în 
ansamblu, prin impactul lor asupra situației 
socio-economice a fermierilor și a 
sectoarelor industriale interesate, și asupra 
încrederii consumatorilor în siguranța 
produselor de origine animală. Epizootiile 
pot avea și consecințe negative pentru 
mediu, nu numai din cauza problemei 
eliminării cadavrelor, dar și din punctul de 
vedere al biodiversității.

(1) Subprodusele de origine animală care 
nu sunt destinate consumului uman,
constituie o sursă potențială de riscuri 
pentru sănătatea publică și cea animală.
Situațiile de criză din trecut, legate de 
epidemiile de febră aftoasă și de 
răspândirea encefalopatiilor spongiforme 
transmisibile, precum encefalopatia 
spongiformă bovină (ESB), au arătat 
consecințele utilizării ilegale sau improprii 
a anumitor subproduse de origine animală 
asupra sănătății publice și animale, asupra 
siguranței lanțului alimentar și furajer și 
asupra încrederii consumatorilor. În plus, 
astfel de crize pot avea și un impact 
negativ mai larg, asupra societății în 
ansamblu, prin impactul lor asupra situației 
socio-economice a fermierilor și a 
sectoarelor industriale interesate, și asupra 
încrederii consumatorilor în siguranța 
produselor de origine animală. Epizootiile 
pot avea și consecințe negative pentru 
mediu, nu numai din cauza problemei 
eliminării cadavrelor, dar și din punctul de 
vedere al biodiversității.

Justificare

Clarificare. Contaminarea cu dioxine a produselor furajere nu era legată de utilizarea 
improprie a subproduselor de origine animală.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Subprodusele de origine animală apar 
mai ales cu ocazia sacrificării animalelor 
pentru consumul uman și în cazul 
eliminării animalelor moarte și a măsurilor 
de control a bolilor. Indiferent de originea 
lor, ele constituie un risc potențial pentru 
sănătatea animală și publică și pentru 
mediu. Acest risc trebuie să fie controlat în 
mod adecvat, fie prin direcționarea acestor 
produse către mijloace de eliminare sigure 
sau prin utilizarea lor în scopuri diferite, cu 
condiția aplicării unor măsuri stricte care 
să minimalizeze riscurile sanitare în cauză.

(2) Subprodusele de origine animală apar 
mai ales cu ocazia sacrificării animalelor 
pentru consumul uman și în cazul 
eliminării animalelor moarte și a măsurilor 
de control a bolilor. Indiferent de originea 
lor, ele constituie un risc potențial pentru 
sănătatea animală și publică și pentru 
mediu. Acest risc trebuie să fie controlat în 
mod adecvat, fie prin direcționarea acestor 
produse către mijloace de eliminare sigure 
sau prin utilizarea lor în scopuri diferite, ca 
de exemplu în procesele bioenergetice, cu 
condiția aplicării unor măsuri stricte care 
să minimalizeze riscurile sanitare în cauză.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Regulamentul (CE) nr. 1923/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 999/2001 de 
stabilire a unor reglementări pentru 
prevenirea, controlul și eradicarea 
anumitor forme transmisibile de 
encefalopatie spongiformă furnizează 
temeiul legal, în anumite condiții, pentru 
a permite din nou utilizarea făinii din 
carne și oase în furajele destinate 
nerumegătoarelor. În acesta se 
menționează explicit că relaxarea 
interdicției actuale privind utilizarea 
făinii din carne și oase este condiționată 
de existența unor teste care să distingă 
proteinele animale provenite de la diferite 
specii de animale. Prin urmare, Comisia 
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Europeană depune toate eforturile 
posibile pentru a pune la dispoziție cât 
mai curând posibil teste validate specifice 
fiecărei specii, astfel încât făina din carne 
și oase să poată fi utilizată ca o sursă 
valoroasă de proteine în furajele destinate 
nerumegătoarelor, excluzând în același 
timp canibalismul.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) În trecut, utilizarea deșeurilor de 
catering în hrana animalelor a cauzat de 
câteva ori apariția unor boli infecțioase la 
animale. În plus, în cazul în care se 
permite utilizarea deșeurilor de catering 
în hrana animalelor, nu se poate garanta 
că materialele provenind de la animalele 
dintr-o anumită specie nu ajung în hrana 
animalelor din aceeași specie.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Responsabilitatea primordială pentru a 
desfășura operații în acord cu prezentul 
regulament ar trebui să revină operatorilor.
În același timp, interesul public de a 
preveni riscurile pentru sănătatea publică și 
cea animală impune instalarea unui sistem 
de colectare și de eliminare care să asigure 
eliminarea sigură a subproduselor de 
origine animală care nu pot fi utilizate sau 
care nu sunt utilizate din motive 
economice. Statele membre ar trebui să 
afecteze resurse adecvate pentru 
infrastructura necesară acestui scop și să 

(19) Responsabilitatea primordială pentru a 
desfășura operații în acord cu prezentul 
regulament ar trebui să revină operatorilor.
În același timp, interesul public de a 
preveni riscurile pentru sănătatea publică și 
cea animală impune instalarea unui sistem 
de colectare și de eliminare care să asigure 
eliminarea sigură a subproduselor de 
origine animală care nu pot fi utilizate sau 
care nu sunt utilizate din motive 
economice. Statele membre și autoritățile 
subnaționale cărora le este conferită 
autoritatea necesară ar trebui să afecteze 
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asigure buna desfășurare a operațiilor.
Capacitatea sistemului de colectare și 
eliminare trebuie să țină seama de volumul 
efectiv de subproduse de origine animală 
care se acumulează în anumite state 
membre. Pe baza principiului precauției, 
acesta trebuie să reflecte, de asemenea, 
nevoia de capacități mărite de eliminare în 
cazul izbucnirii unor epizootii majore sau 
în cazul unor defecțiuni tehnice temporare 
ale instalațiilor de eliminare existente. În 
condițiile îndeplinirii cerințelor prezentului 
regulament, țările membre ar trebui să aibă 
permisiunea de a coopera între ele și cu țări 
terțe.

resurse adecvate pentru infrastructura 
necesară acestui scop și să asigure buna 
desfășurare a operațiilor. Capacitatea 
sistemului de colectare și eliminare trebuie 
să țină seama de volumul efectiv de 
subproduse de origine animală care se 
acumulează în anumite state membre. Pe 
baza principiului precauției, acesta trebuie 
să reflecte, de asemenea, nevoia de 
capacități mărite de eliminare în cazul 
izbucnirii unor epizootii majore sau în 
cazul unor defecțiuni tehnice temporare ale 
instalațiilor de eliminare existente. În 
condițiile îndeplinirii cerințelor prezentului 
regulament, statele membre și autoritățile 
subnaționale cărora le este conferită 
autoritatea necesară ar trebui să aibă 
permisiunea de a coopera între ele și cu țări 
terțe.

Justificare

Autoritățile subnaționale trebuie să fie implicate în implementarea în mod corect a 
regulamentului.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pe baza evaluărilor de risc, 
subprodusele de origine animală ar trebui 
să fie clasificate în trei categorii care 
reflectă gradul de risc reprezentat de 
acestea pentru sănătatea publică și animală. 
În timp ce materialele care prezintă un risc 
important ar trebui să fie utilizate doar în 
afara lanțului furajer, utilizarea 
materialelor care prezintă un risc mai redus 
ar trebui să fie permisă în condiții de 
siguranță.

(25) Pe baza evaluărilor de risc, 
subprodusele de origine animală ar trebui 
să fie clasificate în trei categorii care 
reflectă gradul de risc reprezentat de 
acestea pentru sănătatea publică și animală. 
În timp ce materialele care prezintă un risc 
important ar trebui să fie utilizate doar în 
afara lanțului furajer, utilizarea 
materialelor care prezintă un risc mai redus 
ar trebui să fie permisă în condiții de 
siguranță. În special, eforturi susținute ar 
trebui depuse pentru promovarea utilizării 
subproduselor de origine animală ca 
surse de bioenergie.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Eliminarea subproduselor de origine 
animală și a produselor derivate ar trebui să 
se efectueze în conformitate cu legislația 
de mediu referitoare la depozitările în gropi 
de gunoi și la incinerarea reziduurilor.
Pentru a asigura coerența, incinerarea ar 
trebui efectuată în conformitate cu 
Directiva 2000/76/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 decembrie 
2000 privind incinerarea deșeurilor.
Coincinerarea reziduurilor – fie că e vorba 
de operațiunea de recuperare sau eliminare 
– este subiectul unor condiții similare de 
autorizare și prelucrare ca reziduu de 
incinerat, în special în ceea privește 
valorile limită de emisie în aer, evacuarea 
apei reziduale și a reziduurilor, precum și 
cerințele referitoare la control, 
monitorizare și măsurare. Prin urmare, 
coincinerarea directă, fără prelucrare 
prealabilă, a tuturor celor trei categorii ar 
trebui permisă.

(34) Eliminarea subproduselor de origine 
animală și a produselor derivate ar trebui să 
se efectueze în conformitate cu legislația 
de mediu referitoare la depozitările în gropi 
de gunoi și la incinerarea reziduurilor.
Pentru a asigura coerența, incinerarea ar 
trebui efectuată în conformitate cu 
Directiva 2000/76/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 decembrie 
2000 privind incinerarea deșeurilor.
Coincinerarea reziduurilor – fie că e vorba 
de operațiunea de recuperare sau eliminare 
– este subiectul unor condiții similare de 
autorizare și prelucrare ca reziduu de 
incinerat, în special în ceea privește 
valorile limită de emisie în aer, evacuarea 
apei reziduale și a reziduurilor, precum și 
cerințele referitoare la control, 
monitorizare și măsurare. Prin urmare, 
coincinerarea directă, fără prelucrare 
prealabilă, a tuturor celor trei categorii ar 
trebui permisă. În plus, ar trebui aplicate 
dispoziții specifice pentru aprobarea 
instalațiilor de incinerare cu o capacitate 
redusă.

Justificare

Articolul 12 și anexa IV din Regulamentul 1774/2002/CE actualmente în vigoare prevăd 
condiții specifice pentru aprobarea instalațiilor de incinerare cu o capacitate redusă. Aceste 
dispoziții trebuie menținute în cadrul măsurilor de implementare stabilite de Comisie.  
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Utilizarea subproduselor de origine 
animală sau a produselor derivate pe post 
de combustibil în procesul de combustie ar 
trebui autorizată, iar aceasta nu trebuie 
considerată ca fiind o operațiune de 
eliminare de reziduuri. Totuși, o asemenea 
utilizare ar trebui să se desfășoare în 
condiții care asigură protecția sănătății 
publice și animale, precum și în 
conformitate cu standardele de mediu 
corespunzătoare.

(35) Utilizarea subproduselor de origine 
animală sau a produselor derivate pe post 
de combustibil în procesul de combustie
sau ca sursă de bioenergie ar trebui 
autorizată, iar aceasta nu trebuie 
considerată ca fiind o operațiune de 
eliminare de reziduuri. Totuși, o asemenea 
utilizare ar trebui să se desfășoare în 
condiții care asigură protecția sănătății 
publice și animale, precum și în 
conformitate cu standardele de mediu 
corespunzătoare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 40a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Directiva 2002/98/CE stabilește că 
subprodusele de origine animală sunt 
acoperite de legislația privind deșeurile, 
conform căreia acestea sunt eliminate 
prin incinerare sau prin depozitare la 
rampa de gunoi sau sunt trimise unei 
instalații de biogaz sau de compost. De 
asemenea, directiva respectivă autorizează 
Comisia să specifice condițiile în care 
anumite materiale nu sunt considerate 
deșeuri. Înainte de data de aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
să prezinte măsuri adecvate în temeiul 
directivei respective prin care să clarifice 
că subprodusele de origine animală 
utilizate drept combustibil nu intră sub 
incidența legislației privind deșeurile.
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Justificare

Comisia ar trebui să clarifice că subprodusele de origine animală utilizate drept combustibil 
nu intră sun incidența legislației europene privind deșeurile. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Este cazul ca cerințele aplicabile 
introducerii pe piață a subproduselor de 
origine animală și a produselor derivate 
care se intenționează a fi utilizate în scop 
de hrănire, a fertilizatorilor organici și a 
amelioratorilor solului să fie clarificate, 
astfel încât să se asigure protecția lanțului 
alimentar și furajer. În scop de hrănire ar 
trebui utilizat doar material din categoria 3. 
Fertilizatorii produși pe baza subproduselor 
de origine animală pot afecta siguranța 
lanțului alimentar și furajer. Atunci când 
au fost fabricați din material proteinaceu, 
ar trebui adăugată o componentă, cum ar 
fi o substanță neorganică sau 
nedigestibilă, pentru a preveni utilizarea 
directă în scop de hrănire.

(41) Este cazul ca cerințele aplicabile 
introducerii pe piață a subproduselor de 
origine animală și a produselor derivate 
care se intenționează a fi utilizate în scop 
de hrănire, a fertilizatorilor organici și a 
amelioratorilor solului să fie clarificate, 
astfel încât să se asigure protecția lanțului 
alimentar și furajer. În scop de hrănire ar 
trebui utilizat doar material din categoria 3. 
Fertilizatorii produși pe baza subproduselor 
de origine animală pot afecta siguranța 
lanțului alimentar și furajer. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 
permite utilizarea materialului din 
categoria 1 ca hrană pentru speciile 
amenințate cu dispariția reprezentate de 
păsările necrofage care trăiesc în habitatul 
lor natural. Pentru a se oferi posibilitatea 
conservării speciilor respective, practica de 
hrănire respectivă ar trebui în continuare 

(45) Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 
permite utilizarea materialului din 
categoria 1 ca hrană pentru speciile 
amenințate cu dispariția reprezentate de 
păsările necrofage care trăiesc în habitatul 
lor natural. Pentru a se oferi posibilitatea 
conservării speciilor respective sau a altor 
specii pe cale de dispariție sau protejate, 
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permisă în condițiile prezentului 
regulament, în conformitate cu condițiile 
stabilite referitoare la prevenirea 
răspândirii bolilor.

practica de hrănire respectivă ar trebui în 
continuare permisă în condițiile prezentului 
regulament, în conformitate cu condițiile 
stabilite referitoare la prevenirea 
răspândirii bolilor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Prezenta derogare referitoare la 
îngroparea și arderea subproduselor de 
origine animală neprelucrate ar trebui 
extinsă la zonele unde accesul este practic 
imposibil sau care prezintă un risc pentru 
sănătatea și siguranța personalului de 
colectare. Experiența câștigată prin 
aplicarea regulamentului (CE) nr. 
1774/2002 a arătat că în astfel de 
circumstanțe excepționale, eliminarea prin 
îngropare sau ardere la fața locului poate fi 
justificată, pentru a asigura eliminarea fără 
probleme a animalelor și evitarea 
propagării riscului de boală. Mărimea 
globală a zonelor îndepărtate din statele 
membre ar trebui să fie limitată, astfel 
încât să se asigure că obligațiile generale
de a avea la fața locului un sistem de 
eliminare adecvat, care să fie 
corespunzător normelor stabilite prin 
prezentul regulament, sunt respectate.

(47) Prezenta derogare referitoare la 
îngroparea și arderea subproduselor de 
origine animală neprelucrate ar trebui 
extinsă la zonele unde accesul este practic 
imposibil, unde colectarea subproduselor 
de origine animală ar fi oneroasă din 
punct de vedere financiar și administrativ
sau unde ar prezenta un risc pentru 
sănătatea și siguranța personalului de 
colectare. Experiența câștigată prin
aplicarea regulamentului (CE) nr. 
1774/2002 a arătat că în astfel de 
circumstanțe excepționale, eliminarea prin 
îngropare sau ardere la fața locului poate fi 
justificată, pentru a asigura eliminarea fără 
probleme a animalelor și evitarea 
propagării riscului de boală. Mărimea 
globală a zonelor îndepărtate din statele 
membre ar trebui să fie determinată de 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză.

Justificare

Definirea zonelor îndepărtate ar trebui realizată sub responsabilitatea autorităților 
competente din statele membre.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) hrana neprelucrată pentru animale 
de companie din magazinele de vânzare 
cu amănuntul sau din incintele aflate 
lângă punctele de vânzare, unde 
tranșarea și depozitarea au loc numai în 
vederea vânzării directe, la fața locului, 
către consumator;

Justificare

Excluderea acestor produse din domeniul de aplicare, după cum este cazul în legislația 
actuală, ar trebui menținută. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) hrana neprelucrată pentru animale 
de companie pentru consumul pe loc, 
provenită din animale sacrificate în ferma 
de origine în vederea folosirii numai ca 
alimente de către fermier și familia sa, în 
conformitate cu legislația națională;

Justificare

Excluderea acestor produse din domeniul de aplicare, după cum este cazul în legislația 
actuală, ar trebui menținută. 
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) gunoiul de grajd obținut, păstrat sau 
utilizat ca îngrășământ în ferma de 
origine;

Justificare

Regulile privind eliminarea și utilizarea sigură a subproduselor de origine animală nu au fost 
concepute astfel încât să includă utilizarea gunoiului de grajd în ferma de origine. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) subprodusele din ouă generate, 
conservate, eliminate sau utilizate la 
ferma de origine;

Justificare
Utilizările permise pentru anumite produse cum ar fi laptele și produsele derivate din acesta 
ar trebui să fie aceleași ca și pentru subprodusele expuse unor riscuri similare și tratate la 
ferma de origine, de exemplu ouăle și cojile de ouă.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament nu se aplică
următoarelor produse derivate, care fac 
obiectul unui regim special stabilit în 
Capitolul VI:

(3) Următoarelor produse derivate li se 
aplică numai regimul special stabilit în 
Capitolul VI:
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Justificare

Clarificarea domeniului de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) produsele finite rezultate în urma 
prelucrării sigure a biocombustibililor 
generați din subprodusele de origine 
animală.

Justificare

Atunci când seul este utilizat ca materie primă în producția de biocombustibili, subprodusele, 
precum glicerolul și sulfatul de potasiu pot fi considerate sigure în urma prelucrării 
„oleochimice” în rafinărie. Utilizarea acestora ar trebui permisă fără alte restricții. 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5)    „animal de companie” înseamnă orice 
animal care aparține unor specii hrănite și
ținute de oameni pentru alte scopuri decât 
creșterea și care sunt enumerate la anexa 
I din Regulamentul (CE) nr. 998/2003;

(5)    „animal de companie” înseamnă orice 
animal care aparține unor specii hrănite, 
crescute sau ținute de oameni pentru alte 
scopuri decât creșterea, dar care nu sunt 
consumate în mod normal de oameni și 
nici utilizate drept furaj pentru animalele 
de crescătorie din Comunitate;

Justificare

Referirea la Regulamentul 998/2003/CE privind circulația necomercială a animalelor de 
companie nu ar trebui utilizată ca o listă exhaustivă, deoarece ar limita astfel în mod 
inadvertent domeniul de aplicare al prezentului regulament.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „introducere pe piață” înseamnă orice 
operațiune care are ca scop vânzarea de 
subproduse de origine animală sau produse
derivate către o parte terță din comunitate 
sau orice altă formă de furnizare contra 
unei sume de bani sau gratuit către o astfel 
de parte terță sau depozitarea în vederea 
furnizării către o astfel de parte terță;

(8) „introducere pe piață” înseamnă orice 
operațiune care are ca scop vânzarea de 
subproduse de origine animală, produse
derivate sau produse finite către o parte 
terță din comunitate sau orice altă formă de 
furnizare contra unei sume de bani sau 
gratuit către o astfel de parte terță sau 
depozitarea în vederea furnizării către o 
astfel de parte terță;

Justificare

Pentru clarificare și o distincție mai precisă între „produse derivate” și „produse finite” ar 
trebui introdusă noțiunea „produse finite”.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „produs finit” înseamnă orice 
produs prelucrat în conformitate cu 
prezentul regulament și împachetat în 
ambalaj pentru consumatori;

Justificare

În conformitate cu Regulamentul 1774/2002/CE, actualmente în vigoare, definiția 
„produselor prelucrate” este la fel de largă ca cea a „produselor derivate”.  Atât definițiile 
vechi, cât și cele noi includ produse la prima, a doua, a treia ... transformare și produse 
intermediare și sunt pasibile să fie interpretate ca incluzând și produsele finite. Ambiguitățile 
care rezultă dintr-o definiție atât de largă ar trebui evitate prin adăugarea definiției pentru 
„produs finit”. Acest lucru va permite, de asemenea, o mai bună definire a „punctului final 
de aplicare” a regulamentului.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) „zonă îndepărtată” înseamnă o zonă 
în care populația animală este atât de 
mică și în care unitățile de eliminare se află 
la o distanță atât de mare încât activitățile 
de colectare și transport a subproduselor de 
origine animală sunt inacceptabil de 
împovărătoare în comparație cu eliminarea 
la nivel local;

(23) „zonă îndepărtată” înseamnă o zonă în 
care unitățile de eliminare se află la o 
distanță atât de mare încât activitățile de 
colectare și transport a subproduselor de 
origine animală sunt inacceptabil de 
împovărătoare fie din punct de vedere 
financiar, fie administrativ în comparație 
cu eliminarea la nivel local. Autorității 
competente din fiecare stat membru îi 
revine responsabilitatea de a defini zonele 
îndepărtate de pe teritoriul său;

Justificare

Definirea zonelor îndepărtate ar trebui realizată sub responsabilitatea autorităților 
competente din statele membre.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre dispun pe teritoriul lor
de o infrastructură adecvată funcțională 
care asigură că subprodusele de origine 
animală sunt

(1) Statele membre și autoritățile 
subnaționale cărora le este conferită 
autoritatea necesară se asigură că pe 
teritoriul lor există o infrastructură 
adecvată funcțională care asigură că 
subprodusele de origine animală sunt

Justificare

Autoritățile subnaționale trebuie să fie implicate în implementarea în mod corect a 
regulamentului.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre: (2) Statele membre și autoritățile 
subnaționale cărora le este conferită 
autoritatea necesară: 

Justificare

Autoritățile subnaționale trebuie să fie implicate în implementarea în mod corect a 
regulamentului.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispun de un sistem de colectare și 
eliminare a subproduselor de origine 
animală, care operează eficient și care este 
monitorizat continuu de autoritatea 
competentă;

(a) asigură existența unui sistem de 
colectare și eliminare a subproduselor de 
origine animală, care operează eficient și 
care este monitorizat continuu de 
autoritatea competentă;

Justificare
Statele membre trebuie să asigure respectarea normelor în vigoare, dar nu sunt obligate să 
furnizeze operatorilor resursele necesare pentru respectarea principiului de mai sus.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) instalații și unități care fac obiectul 
secțiunii 2 a capitolului VI, cu excepția 
instalațiilor menționate la articolul 6 
alineatul (1) litera (f).

eliminat
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Justificare

Acest amendament este o urmare a includerii unei noi litere (fa) la articolul 6 alineatul (1).

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 9 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele aplicabile incinerării,
coincinerării și combustiei subproduselor 
de origine animală și a produselor derivate 
menționate la articolul 6 alineatul (1) 
literele (c), (d) și (e);

(a) cerințele aplicabile combustiei și
incinerării și coincinerării în instalații cu 
capacitate redusă și ridicată a
subproduselor de origine animală și a 
produselor derivate menționate la articolul 
6 alineatul (1) literele (c), (d) și (e);

Justificare

Articolul 12 și anexa IV din Regulamentul 1774/2002/CE actualmente în vigoare prevăd 
condiții specifice pentru aprobarea instalațiilor de incinerare cu o capacitate redusă. Aceste 
dispoziții trebuie menținute în cadrul măsurilor de implementare stabilite de Comisie.  

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) nevertebrate terestre, altele decât 
speciile patogene pentru oameni sau 
animale;

eliminat

Justificare

Categoria de materiale 3 ar trebui, în principiu, să fie adecvată pentru utilizarea ca material 
furajer și, prin urmare, nu ar trebui să includă materiale a căror origine este incertă.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) animale moarte și părți ale acestora 
din ordinele zoologice Rodentia și 
Lagomorpha, cu excepția materialului de 
categoria 1 sau materialului de categoria 
2 menționat la 12 alineatele (a) până la 
(g);

eliminat

Justificare

Categoria de materiale 3 ar trebui, în principiu, să fie adecvată pentru utilizarea ca material 
furajer și, prin urmare, nu ar trebui să includă materiale a căror origine este incertă.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 11, 12 și 13 pot fi modificate de 
către Comisie pentru a ține cont de 
progresele științifice în ceea ce privește 
evaluarea nivelului de risc, în condițiile în 
care acest progres poate fi identificat pe 
baza unei evaluări a riscului efectuată de 
instituția științifică adecvată. Cu toate 
acestea, niciun subprodus de origine 
animală enumerat în aceste articole nu 
poate fi eliminat de pe aceste liste și pot fi 
efectuate doar schimbări de clasificare a 
acestor produse sau pot fi adăugate acestor 
liste subproduse de origine animală 
suplimentare.

La cererea unei autorități competente a 
unui stat membru sau din proprie 
inițiativă, Comisia poate modifica
articolele 11, 12 și 13 pentru a ține cont de 
progresele științifice în ceea ce privește 
evaluarea nivelului de risc, în condițiile în 
care acest progres poate fi identificat pe 
baza unei evaluări a riscului efectuată de 
instituția științifică adecvată. Cu toate 
acestea, niciun subprodus de origine 
animală enumerat în aceste articole nu 
poate fi eliminat de pe aceste liste și pot fi 
efectuate doar schimbări de clasificare a 
acestor produse sau pot fi adăugate acestor 
liste subproduse de origine animală 
suplimentare.

Justificare

Statele membre și autoritățile competente ale acestora au posibilitatea să inițieze o discuție în 
Comitetul permanent privind o eventuală adaptare a definițiilor categoriilor care să țină 
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seama de progresul științific.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) formatul înregistrărilor care trebuie 
păstrate;

(a) conținutul minim al înregistrărilor care 
trebuie păstrate;

Justificare

Este logic să se stabilească conținutul minim prin procedura de comitologie, însă formatul ar 
trebui să fie reglementat întotdeauna de statele membre. 

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) hrănirea animalelor de crescătorie, 
altele decât animalele cu blană, cu deșeuri 
de catering sau cu materii prime pentru 
furaje care conțin deșeuri de catering sau 
care provin din astfel de deșeuri;

(b) hrănirea animalelor de crescătorie, 
altele decât animalele cu blană, cu deșeuri 
de catering nesterilizate sau cu materii 
prime pentru furaje care conțin deșeuri de 
catering sau care provin din astfel de 
deșeuri;

Justificare

Parlamentul a insistat în repetate rânduri cu privire la necesitatea recuperării, sterilizării și 
eliminării în condiții de siguranță a deșeurilor de catering în vederea punerii în aplicare a 
interzicerii generale privind furajele (a se vedea poziția PE în procedura legislativă de 
adoptare a Regulamentului nr. 1774/2002/CE și poziția sa în prima lectură a directivei-cadru 
privind deșeurile, adoptată la 13 februarie 2007). 
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (a), statele membre pot 
fixa valori limită pentru prezența 
accidentală a unor cantități reduse de 
proteine animale în furaje, care nu poate 
fi evitată decât prin măsuri 
disproporționate. 

Justificare

Interzicerea reciclării în interiorul speciei a condus la separarea lanțurilor de prelucrare 
pentru subprodusele de origine animală provenite de la specii diferite. Statele membre ar 
trebui să dea dovadă de un anumit grad de flexibilitate cu privire la urmele de proteine 
animale provenind de la aceleași specii. 

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (b), statele membre 
garantează că deșeurile de catering sunt 
eliminate de întreprinderi autorizate, 
lucru ce poate fi verificat, precum și că 
deșeurile se sterilizează și se elimină prin 
intermediul unor operațiuni adecvate. 
Utilizarea deșeurilor de catering pentru 
hrănirea porcinelor poate fi autorizată de 
statele membre numai cu condiția ca 
operațiunile de recuperare în condiții de 
siguranță, de sterilizare și de respectare a 
celorlalte dispoziții prevăzute de prezentul 
regulament să fie monitorizate din toate 
punctele de vedere.

Justificare

Parlamentul a insistat în repetate rânduri cu privire la necesitatea recuperării, sterilizării și 
eliminării în condiții de siguranță a deșeurilor de catering în vederea punerii în aplicare a 

Adlib Express Watermark



AD\762126RO.doc 23/33 PE414.308v02-00

RO

interzicerii generale privind furajele (a se vedea poziția PE în procedura legislativă de 
adoptare a Regulamentului nr. 1774/2002/CE și poziția sa în prima lectură a directivei-cadru 
privind deșeurile, adoptată la 13 februarie 2007). 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) în cazul gunoiului de grajd, al 
conținutului tubului digestiv separat de 
tubul digestiv, al laptelui, al produselor 
lactate și al colostrului, despre care 
autoritatea competentă nu consideră că 
prezintă un risc de răspândire a oricăror 
boli transmisibile grave, în urma prelucrării 
sau fără prelucrare prealabilă;

(ii) în cazul gunoiului de grajd, al 
conținutului tubului digestiv, al laptelui, al 
produselor lactate, al colostrului, al ouălor
și al produselor din ouă, despre care 
autoritatea competentă nu consideră că 
prezintă un risc de răspândire a oricăror 
boli transmisibile grave, în urma prelucrării 
sau fără prelucrare prealabilă;

Justificare

Utilizarea conținutului tubului digestiv în instalațiile pentru biogaz și compost nu ar trebui să 
oblige operatorii să efectueze în prealabil separarea, care este costisitoare și inutilă. Separat 
și curățat, tubul digestiv ar trebui clasificat drept material din categoria 3. De asemenea, se 
propune ca utilizările permise pentru lapte și produse neprocesate să fie permise și în cazul 
ouălor și al produselor din ouă. 

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 22 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul materialului de categoria 2 și 
categoria 3, dacă există autorizația 
autorității competente:

(e) în cazul materialului de categoria 2 și 
categoria 3, dacă există autorizația 
autorității competente:

(i) utilizate pentru pregătirea și aplicarea pe 
sol a preparatelor bio-dinamice menționate 
la punctul 2.3 partea A din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 2092/91;

(i) utilizate pentru pregătirea și aplicarea pe 
sol a preparatelor bio-dinamice menționate 
la punctul 2.3 partea A din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 2092/91;

(ii) pentru hrana animalelor de companie;
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Justificare

Regulamentul 1774/2002/CE, actualmente în vigoare, permite numai utilizarea materialului 
de categoria 3 în hrana prelucrată pentru animale de companie. Permisiunea de a hrăni 
animalele de companie cu material neprelucrat de categoria 2 și 3 contravine principiilor 
generale din normele privind subprodusele de origine animală. Canalizarea necontrolată a 
unui astfel de material neprelucrat spre utilizări nedorite, de exemplu, este, de asemenea, 
pasibilă să conducă la fraudă.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 22 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) utilizate pentru hrana animalelor de 
companie, în cazul în care fac parte din 
categoria 3, cu condiția autorizării de 
către autoritatea competentă;

Justificare

Scopul este de a elimina referința la utilizarea materialelor din categoriile 1 și 2 ca hrană 
pentru animalele de companie. 

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera ga(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) transportul, procesarea, utilizarea 
sau eliminarea deșeurilor de catering; 
până la adoptarea unor asemenea măsuri, 
statele membre pot adopta sau menține 
normele naționale privind transportul, 
procesarea, utilizarea sau eliminarea 
deșeurilor de catering. 

Amendamentul 39
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Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă poate autoriza, 
prin derogare de la secțiunile 1 și 2 și în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
temeiul alineatului (3) al acestui articol, 
hrănirea animalelor din grădinile zoologice 
și a speciilor de păsări necrofage pe cale 
de dispariție sau protejate care trăiesc în 
habitatul natural cu material de categoria 1 
menționat la articolul 11 litera (b) punctul
(ii).

(2) Autoritatea competentă poate autoriza, 
prin derogare de la secțiunile 1 și 2 și în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
temeiul alineatului (3) al acestui articol, 
hrănirea animalelor din grădinile zoologice 
și a speciilor pe cale de dispariție sau 
protejate care trăiesc în habitatul natural cu 
material de categoria 1 menționat la 
articolul 11 litera (b) punctul (ii).

Justificare

Această derogare ar trebui să privească regimul alimentar al speciilor pe cale de dispariție 
sau protejate afectate de deficitul de hrană și de scăderea populațiilor. Normele de punere în 
aplicare și speciile în cauză sunt determinate în conformitate cu articolul 48 alineatul (4) 
(comitet).

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) speciile de păsări necrofage în anumite 
state membre căror le poate fi oferit acest 
material drept hrană;

(i) speciile din anumite state membre căror 
le poate fi oferit acest material drept hrană;

Justificare

Această derogare ar trebui să privească regimul alimentar al speciilor pe cale de dispariție 
sau protejate afectate de deficitul de hrană și de scăderea populațiilor. Normele de punere în 
aplicare și speciile în cauză sunt determinate în conformitate cu articolul 48 alineatul (4) 
(comitet).
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prin incinerare sau îngropare la fața 
locului sau prin alte mijloace sub 
supraveghere oficială prin care se previne 
transmiterea de riscuri pentru sănătatea 
publică și animală, de material de categoria 
1 menționat la articolul 11 alineatul (b) 
punctul (ii), material de categoria 2 și 
categoria 3 în zone în care accesul este 
practic imposibil sau în care accesul ar 
putea fi posibil doar în anumite condiții în 
care, din rațiuni geografice sau climatice 
sau din cauza unui dezastru natural, există 
riscuri față de sănătatea și siguranța 
personalului care realizează colectarea sau 
în care accesul ar necesita folosirea unor 
mijloace disproporționate de recuperare;

(c) prin incinerare sau îngropare la fața 
locului sau prin alte mijloace sub 
supraveghere oficială prin care se previne 
transmiterea de riscuri pentru sănătatea 
publică și animală, de material de categoria 
1 menționat la articolul 11 alineatul (b) 
punctul (ii), material de categoria 2 și 
categoria 3 în zone în care accesul este 
practic imposibil, în care accesul ar 
impune o sarcină financiară sau 
administrativă disproporționată sau în 
care accesul ar putea fi posibil doar în 
anumite condiții în care, din rațiuni 
geografice sau climatice sau din cauza unui 
dezastru natural, există riscuri față de 
sănătatea și siguranța personalului care 
realizează colectarea sau în care accesul ar 
necesita folosirea unor mijloace 
disproporționate de recuperare;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prin alte mijloace decât incinerarea sau 
îngroparea la fața locului, sub 
supraveghere oficială, de materiale de 
categoria 2 și categoria 3 care nu prezintă 
riscuri pentru sănătatea publică și animală 
și care apar în incintele operatorilor care 
manipulează în fiecare săptămână astfel de 
subproduse de origine animală în volum nu 
mai mare decât cel stabilit în conformitate 
cu litera (c) a primului paragraf al 
alineatului (4), în funcție de natura 
activităților realizate și speciile de origine 
ale subproduselor de origine animală 

(d) prin mijloace care includ incinerarea 
sau îngroparea la fața locului, sub 
supraveghere oficială, de materiale de 
categoria 2 și categoria 3 care nu prezintă 
riscuri pentru sănătatea publică și animală 
și care apar în incintele operatorilor care 
manipulează în fiecare săptămână astfel de 
subproduse de origine animală în volum nu 
mai mare decât cel determinat de 
autoritățile competente din statele 
membre, în funcție de natura activităților 
realizate și speciile de origine ale 
subproduselor de origine animală 
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respective; respective;

Justificare

Definirea volumelor maxime cărora li se aplică un proces simplificat de eliminare ar trebui 
realizată sub responsabilitatea autorităților competente din statele membre.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1), autoritățile competente pot 
autoriza măsuri pentru izolarea 
temporară a animalelor și părților de 
animale care corespund definiției de la 
articolul 12 litera (f) în condiții care 
previn apariția riscurilor pentru sănătatea 
publică și animală înainte de a fi 
eliminate în conformitate cu articolul 20 
din prezentul regulament;

Justificare

Introducerea izolării crește flexibilitatea pentru colectarea subproduselor de origine animală, 
fără a compromite sănătatea publică și animală. Această flexibilitate va îmbunătăți 
durabilitatea și profilul de mediu al colectării subproduselor de origine animală ca urmare a 
frecvenței mai reduse de colectare și eventual a unor volume mai scăzute de colectat.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dimensiunea zonelor izolate dintr-un 
anumit stat membru, menționată la 
alineatul (1) litera (b) nu poate depăși un 
procentaj din suprafața totală.

(2) Dimensiunea zonelor izolate dintr-un 
anumit stat membru, menționată la 
alineatul (1) litera (b) nu poate depăși un 
procentaj care urmează a fi determinat în 
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funcție de criterii geografice și de 
numărul animalelor de crescătorie din 
zonă.

Justificare

Un criteriu bazat pe suprafață nu este suficient pentru extinderea definiției de zone izolate. Ar 
trebui luate în considerare și alte aspecte, cum ar fi densitatea șeptelului și insularitatea.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) condiții menite să asigure combaterea 
riscurilor pentru sănătatea publică și 
animală prezentate de incinerare și 
îngropare la fața locului;

(a) condiții menite să asigure combaterea 
riscurilor pentru sănătatea publică și 
animală prezentate de incinerarea și 
îngroparea materialelor la fața locului și 
de izolarea temporară a animalelor și a 
părților de animale care urmează să fie 
eliminate;

Justificare

Introducerea izolării crește flexibilitatea pentru colectarea subproduselor de origine animală, 
fără a compromite sănătatea publică și animală. Această flexibilitate va îmbunătăți 
durabilitatea și profilul de mediu al colectării subproduselor de origine animală ca urmare a 
frecvenței mai reduse de colectare și eventual a unor volume mai scăzute de colectat.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) procentajul maxim al teritoriului 
menționat la alineatul (2);

eliminat

Justificare

Definirea zonelor îndepărtate ar trebui realizată sub responsabilitatea autorităților 
competente din statele membre.
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) volumul subproduselor de origine 
animală, în legătură cu natura activităților 
și speciile de origine menționate la 
alineatul (1) litera (d);

(c) criteriile de stabilire a volumului
subproduselor de origine animală, în 
legătură cu natura activităților și speciile de 
origine menționate la alineatul (1) litera
(d);

Justificare

Definirea volumelor maxime cărora li se aplică un proces simplificat de eliminare ar trebui 
realizată sub responsabilitatea autorităților competente din statele membre. Comisia ar 
trebui totuși să aibă dreptul de a elabora criterii armonizate de stabilire a acestor volume. 

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inspecții oficiale Inspecții oficiale și ghiduri de bună 
practică

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Întregul lanț al subproduselor de 
origine animală, de la locul în care au 
rezultat acestea până la tratare, utilizare 
sau eliminare, face obiectul unor 
controale oficiale.
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia garantează că ghidurile de 
bună practică, elaborate, validate și 
revizuite în conformitate cu capitolul III 
din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 de 
stabilire a cerințelor privind igiena 
furajelor, includ orientări practice privind 
cerințele prezentului regulament în ceea 
ce privește sectorul în cauză.

Justificare

Ghidurile validate în conformitate cu Regulamentul nr. 183/2005/CE oferă sectorului în 
cauză și autorităților de control orientări cu privire la compilarea și explicarea cerințelor de 
siguranță și la analiza de risc și identificarea punctelor critice de control (HAACP) care 
rezultă din mai multe legislații UE. Aceste ghiduri reprezintă un instrument esențial, în 
special pentru întreprinderile mici și mijlocii, de aplicare corectă a legislației UE și un 
instrument eficient de autocontrol în instalații. Obligația de a include cerințele din 
regulamentul privind subprodusele de origine animală în aceste ghiduri le-ar completa pe 
acestea din urmă cu un aspect esențial al legislației UE în domeniul siguranței. 

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) impune condiții specifice instalațiilor 
și unităților, în vederea rectificării 
deficiențelor existente.

Justificare

Pe lângă suspendarea sau retragerea autorizărilor, autoritățile competente ar trebui să 
dețină și puterea de a rectifica deficiențe și de a impune condiții.
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru alcătuiește o listă 
de instalații, unități și utilizatori care au 
fost autorizați sau înregistrați în 
conformitate cu prezentul regulament și de 
unități pentru care au fost furnizate 
informații în conformitate cu articolul 40 
alineatul (3) pe teritoriul său.

(1) Fiecare stat membru și fiecare 
autoritate subnațională căreia îi este 
conferită autoritatea necesară alcătuiesc
o listă de instalații, unități și utilizatori care 
au fost autorizați sau înregistrați în 
conformitate cu prezentul regulament și de 
unități pentru care au fost furnizate 
informații în conformitate cu articolul 40 
alineatul (3) pe teritoriul său.

Justificare

Autoritățile subnaționale trebuie să fie implicate în implementarea în mod corect a 
regulamentului.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate acorda derogări de la 
alineatele (1) până la (4) în legătură cu 
expedierea gunoiului de grajd transportat 
între două puncte ale aceleiași ferme sau 
între ferme aflate în regiunea de frontieră 
comună a statelor membre.

(7) Comisia poate acorda derogări de la 
alineatele (1) până la (4) în legătură cu 
expedierea gunoiului de grajd sau a 
materialului pentru bioenergie transportat 
între două puncte ale aceleiași ferme sau 
între ferme aflate în regiunea de frontieră 
comună a statelor membre.

Justificare

Posibilitatea derogării ar trebui să existe nu numai pentru transportul gunoiului de grajd, ci 
și pentru transportul materialelor utilizate ca energie regenerabilă. 
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Produsele finite pot fi introduse pe 
piață fără restricții.  

Justificare

În vreme ce propunerea prevede o așa-numită „încetare a aplicării” pentru produsele 
derivate destinate prelucrării, tratării sau transformării suplimentare în instalații specializate 
(de exemplu produsele cosmetice și medicinale), ar fi logic să se prevadă o astfel de încetare 
a aplicării pentru produsele finite care nu vor mai suferi tratări, transformări sau prelucrări 
suplimentare, ci care sunt introduse pe piață în ambalaje adecvate pentru punerea în 
vânzare, cum ar fi hrana pentru animale de companie produsă în conformitate cu cerințele de 
siguranță din regulament. 
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