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Alteração 83
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os subprodutos animais surgem 
principalmente aquando do abate de 
animais para consumo humano, durante a 
eliminação de animais mortos e a aplicação 
de medidas de controlo de doenças. 
Independentemente da sua fonte, 
constituem um risco potencial para a saúde 
pública e animal e o ambiente. Este risco 
tem de ser controlado adequadamente, 
mediante o encaminhamento de tais 
produtos para meios de eliminação seguros 
ou mediante a sua utilização para outros 
fins, desde que sejam aplicadas condições 
rigorosas que minimizem os riscos 
sanitários envolvidos.

(2) Os subprodutos animais surgem 
principalmente aquando do abate de 
animais para consumo humano, durante a 
produção de géneros alimentícios de 
origem animal como os produtos lácteos, 
durante a eliminação de animais mortos e a 
aplicação de medidas de controlo de 
doenças. Independentemente da sua fonte, 
constituem um risco potencial para a saúde 
pública e animal e o ambiente. Este risco 
tem de ser controlado adequadamente, 
mediante o encaminhamento de tais 
produtos para meios de eliminação seguros 
ou mediante a sua utilização para outros 
fins, desde que sejam aplicadas condições 
rigorosas que minimizem os riscos 
sanitários envolvidos.

Or. nl

Alteração 84
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O Regulamento (CE) n.º 1923/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de Dezembro de 2006, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 999/2001 que 
estabelece as regras para a prevenção, o 
controlo e a erradicação de determinadas 
encefalopatias espongiformes 
transmissíveis, torna juridicamente 
possível que seja de novo autorizada, em 
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determinadas condições, a utilização de 
farinhas animais em rações destinadas a 
animais não ruminantes. Aí se refere 
expressamente, como condição para 
flexibilizar a actual proibição de farinhas 
animais, a disponibilidade de testes que 
permitam distinguir as proteínas animais 
provenientes de diversas espécies. Por tal 
motivo, a Comissão Europeia está a fazer 
todos os possíveis para disponibilizar, no 
mais curto espaço de tempo, testes 
validados para cada espécie, a fim de 
tornar possível a utilização de farinhas 
animais como fonte valiosa de proteínas 
na alimentação de não ruminantes, com 
exclusão do canibalismo.

Or. nl

Alteração 85
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) No passado, a utilização de restos de 
cozinha e de mesa na alimentação animal 
provocou, em várias ocasiões, a eclosão 
de epizootias. Por outro lado, a 
autorização de restos de cozinha e de 
mesa na alimentação animal não permite 
garantir que o material proveniente de 
animais de uma determinada espécie não 
seja utilizado na alimentação de animais 
da mesma espécie.

Or. nl
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Alteração 86
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, a fim de evitar riscos 
decorrentes de animais selvagens, as 
carcaças ou partes de carcaças de tais 
animais suspeitas de estarem infectadas 
com uma doença transmissível deveriam 
estar sujeitas às regras estabelecidas no 
presente regulamento. Esta inclusão não 
deveria implicar uma obrigação de recolher 
e eliminar os corpos de animais selvagens 
que morreram ou que são caçados no seu 
habitat natural. Se forem observadas boas 
práticas de caça, os intestinos e outras 
partes do corpo da caça selvagem podem 
ser eliminados com segurança no local. Os 
subprodutos animais da caça apenas 
deveriam estar sujeitos às disposições deste 
regulamento desde que a legislação no 
domínio da higiene alimentar se aplicasse à 
colocação no mercado de tal caça e 
envolvesse operações realizadas por 
estabelecimentos de manipulação de caça.

(13) Além disso, a fim de evitar riscos 
decorrentes de animais selvagens, as 
carcaças ou partes de carcaças de tais 
animais suspeitas de estarem infectadas 
com uma doença transmissível deveriam 
estar sujeitas às regras estabelecidas no 
presente regulamento. Esta inclusão não 
deveria implicar uma obrigação de recolher 
e eliminar os corpos de animais selvagens 
que morreram ou que são caçados no seu 
habitat natural. Se forem observadas as 
prescrições legais em matéria de caça, os 
intestinos e outras partes do corpo da caça 
selvagem podem ser eliminados com 
segurança no local. Os subprodutos 
animais da caça apenas deveriam estar 
sujeitos às disposições deste regulamento 
desde que a legislação no domínio da 
higiene alimentar se aplicasse à colocação 
no mercado de tal caça e envolvesse 
operações realizadas por estabelecimentos 
de manipulação de caça.

Or. de

Justificação

A formulação "boas práticas de caça", enquanto conceito jurídico, é indefinida. Não está 
consignada na legislação que rege a caça e seria passível de gerar insegurança jurídica e 
diferenças de interpretação. Dependendo a prática cinegética dos preceitos legais de cada 
Estado-Membro na matéria, é pertinente optar por esta definição, que é clara.    
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Alteração 87
John Bowis, Neil Parish

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os subprodutos animais deveriam 
apenas ser utilizados se forem minimizados 
os riscos para a saúde pública e animal no 
decurso do seu tratamento e da colocação
no mercado de produtos transformados 
com base em subprodutos animais. Se esta 
opção não estiver disponível, os 
subprodutos animais deveriam ser 
eliminados em condições seguras. As 
opções disponíveis para a utilização de 
subprodutos animais de categorias 
diferentes deveriam ser clarificadas em 
coerência com outra legislação 
comunitária.

(33) Os subprodutos animais deveriam 
apenas ser utilizados se forem minimizados 
os riscos para a saúde pública e animal no 
decurso do seu tratamento e da colocação 
no mercado ou utilização de produtos 
transformados com base em subprodutos 
animais. Esse tratamento e colocação no 
mercado deveriam ser aprovados pelas 
autoridades competentes. No caso de 
serem submetidos a essa utilização, os 
subprodutos animais e produtos derivados 
deveriam ser classificados como produtos 
e não como resíduos. Se esta opção de 
utilização aprovada não estiver disponível, 
os subprodutos animais deveriam ser 
eliminados como resíduos em condições 
seguras. As opções disponíveis para a 
utilização de subprodutos animais de 
categorias diferentes deveriam ser 
clarificadas em coerência com outra 
legislação comunitária. A Comissão 
deveria manter e actualizar, através do 
procedimento de comitologia, um registo 
das utilizações aprovadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa introduzir a clareza desejada entre subprodutos animais e produtos 
derivados, enquanto produtos, e, por outro lado, a legislação em matéria de resíduos.
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Alteração 88
John Bowis, Neil Parish

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A eliminação de subprodutos animais 
e produtos derivados deveria ter lugar em 
conformidade com a legislação ambiental 
em relação à descarga em aterro sanitário e 
à incineração de resíduos. A fim de 
assegurar a coerência, a incineração 
deveria ter lugar em conformidade com a 
Directiva 2000/76/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro 
de 2000, relativa à incineração de resíduos. 
A co-incineração de resíduos, quer como 
operação de recuperação quer de 
eliminação, está sujeita a condições 
semelhantes em relação à aprovação e ao 
funcionamento como incineração de 
resíduos, em particular relativamente a 
valores-limite de emissão para a atmosfera, 
águas residuais e descarga de resíduos, 
controlo e monitorização e requisitos de 
medição. Consequentemente, deveria ser 
permitida a co-incineração directa, sem 
tratamento prévio, das três categorias de 
matérias.

(34) A eliminação de subprodutos animais 
e produtos derivados enquanto resíduos 
deveria ter lugar em conformidade com a 
legislação ambiental em relação à descarga 
em aterro sanitário e à incineração de 
resíduos. A fim de assegurar a coerência, a 
incineração deveria ter lugar em 
conformidade com a Directiva 2000/76/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
4 de Dezembro de 2000, relativa à 
incineração de resíduos. A co-incineração 
de resíduos, quer como operação de 
recuperação quer de eliminação, está 
sujeita a condições semelhantes em relação 
à aprovação e ao funcionamento como 
incineração de resíduos, em particular 
relativamente a valores-limite de emissão 
para a atmosfera, águas residuais e 
descarga de resíduos, controlo e 
monitorização e requisitos de medição. 
Consequentemente, deveria ser permitida a 
co-incineração directa, sem tratamento 
prévio, das três categorias de matérias, 
quando tiver sido determinado que devem 
ser eliminadas enquanto resíduos, e não 
sujeitas a tratamento nem utilizadas como 
produtos ou produtos derivados.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa introduzir a clareza desejada entre subprodutos animais e produtos 
derivados, enquanto produtos, e, por outro lado, a legislação em matéria de resíduos.
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Alteração 89
Frieda Brepoels

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A eliminação de subprodutos animais 
e produtos derivados deveria ter lugar em 
conformidade com a legislação ambiental 
em relação à descarga em aterro sanitário e 
à incineração de resíduos. A fim de 
assegurar a coerência, a incineração 
deveria ter lugar em conformidade com a 
Directiva 2000/76/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro 
de 2000, relativa à incineração de resíduos. 
A co-incineração de resíduos, quer como 
operação de recuperação quer de 
eliminação, está sujeita a condições 
semelhantes em relação à aprovação e ao 
funcionamento como incineração de 
resíduos, em particular relativamente a 
valores-limite de emissão para a atmosfera, 
águas residuais e descarga de resíduos, 
controlo e monitorização e requisitos de 
medição. Consequentemente, deveria ser 
permitida a co-incineração directa, sem 
tratamento prévio, das três categorias de 
matérias.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. nl

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.).

Adlib Express Watermark



AM\765117PT.doc 9/66 PE419.854v01-00

PT

Alteração 90
Frieda Brepoels

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) A utilização de subprodutos animais 
ou produtos derivados como combustível 
no processo de combustão deveria ser 
autorizada, visto que não se trata de uma 
operação de eliminação de resíduos. 
Contudo, tal utilização deveria ter lugar em 
condições que asseguram a protecção da 
saúde pública e animal no cumprimento 
das normas ambientais adequadas.

(35) A utilização de subprodutos animais 
ou produtos derivados como combustível 
no processo de combustão poderia ser 
autorizada, visto que se trata de uma 
operação de recuperação de resíduos. 
Contudo, tal utilização deveria ter lugar em 
condições que asseguram a protecção da 
saúde pública e animal no cumprimento 
das normas ambientais previstas na 
Directiva 2000/76/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de 
Dezembro de 2000, relativa à incineração 
de resíduos.

Or. nl

Justificação

Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het aanboren van hernieuwbare 
energiebronnen en het veilig verwerken van voor de voedselketen risicovol dierlijk afval. Om 
dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor het gebruiken van dierlijke producten als 
stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de milieunormen van richtlijn 2000/76/EG 
gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te creëren. Een eenduidige toepassing van 
de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt 
overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG voor wat de verbranding van dierlijke 
bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort of 
voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 
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Alteração 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) O Regulamento (CE) n.° 1774/2002 
permite a alimentação com matérias de 
categoria 1 a espécies ameaçadas de 
extinção de aves necrófagas vivendo no 
seu habitat natural. A fim de fornecer um 
meio adequado para a conservação dessas 
espécies, essa prática de alimentação 
deveria continuar a ser permitida ao abrigo 
do presente regulamento, em conformidade 
com condições estabelecidas para impedir 
a propagação de doenças.

(45) O Regulamento (CE) n.° 1774/2002 
permite a alimentação com matérias de 
categoria 1 a espécies ameaçadas de 
extinção de aves necrófagas vivendo no 
seu habitat natural. A fim de fornecer um 
meio adequado para a conservação dessas e 
de outras espécies em perigo ou 
protegidas, essa prática de alimentação 
deveria continuar a ser permitida ao abrigo 
do presente regulamento, em conformidade 
com condições estabelecidas para impedir 
a propagação de doenças.

Or. es

Justificação

É conveniente não condicionar o estabelecimento dos "muladares", restringindo-os às aves 
necrófagas. Outras aves que pontualmente se alimentam de carcaças e estão em perigo ou 
protegidas como o quebra-ossos ou a águia imperial, poderiam também tirar proveito dos 
"muladares".

Alteração 92
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) A esterilização sob pressão e 
condições auxiliares de transportes podem 
ser impostas para garantir o controlo dos 
possíveis riscos. A fim de assegurar a 
rastreabilidade e cooperação entre as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros que controlam o fluxo de 
matérias, o sistema TRACES introduzido 

(51) A esterilização sob pressão e 
condições auxiliares de transportes podem 
ser impostas para garantir o controlo dos 
possíveis riscos. A fim de assegurar a 
rastreabilidade e evitar a substituição 
ilegal dos rótulos da carne e dos produtos 
à base de carne, responsável no passado 
por escândalos com carne avariada, 
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pela Decisão 2004/292/CE da Comissão, 
de 30 de Março de 2004, relativa à 
aplicação do sistema TRACES e que altera 
a Decisão 92/486/CEE, deveria ser 
utilizado para facultar informação sobre a 
expedição de todas as matérias de categoria 
1 e de categoria 2 e produtos derivados das 
operações de transformação e de proteína 
animal transformada de categoria 3.

deveria ser reforçada a cooperação entre 
as autoridades competentes dos 
Estados-Membros que controlam o fluxo 
de matérias. Por tal motivo, o sistema 
TRACES introduzido pela Decisão 
2004/292/CE da Comissão, de 30 de Março 
de 2004, relativa à aplicação do sistema
TRACES e que altera a Decisão 
92/486/CEE, deveria ser utilizado para 
facultar informação sobre a expedição de 
todas as matérias de categoria 1 e de 
categoria 2 e produtos derivados das 
operações de transformação e de proteína 
animal transformada de categoria 3. 

Or. en

Alteração 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – ponto i)

Texto da Comissão Alteração

i) que não se suspeite estarem infectados
com uma doença transmissível aos seres 
humanos ou animais, à excepção de 
animais aquáticos desembarcados para fins 
comerciais;

i) que não se suspeite estarem afectados
por uma doença transmissível aos seres 
humanos ou animais, à excepção de 
animais aquáticos desembarcados para fins 
comerciais;

Or. es

Justificação

Propõe-se o termo "afectados" para fazer referência às infestações por parasitas.
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Alteração 94
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Subprodutos animais provenientes de 
caça selvagem e de carne de caça selvagem 
referida no n.º 3, alínea e), artigo 1.° do 
Regulamento (CE) n.° 853/2004;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 95
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Leite líquido, colostro e produtos 
derivados obtidos, mantidos, eliminados ou 
utilizados na exploração de origem;

d) Leite cru, colostro e produtos derivados 
obtidos, mantidos, eliminados ou utilizados 
na exploração de origem;

Or. de

Justificação

O conceito de "leite líquido" não se encontra definido no Regulamento relativo aos 
subprodutos animais, nem no Regulamento sobre o pacote de medidas em matéria de higiene. 
Sendo assim, a proponente crê que é judicioso utilizar a expressão "leite cru".

Já não é indispensável estabelecer uma distinção relativamente ao leite em pó, como no caso 
do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, porquanto no mesmo período se alude a "produtos 
derivados", criando-se, assim, uma categoria que também abrange o leite em pó desnatado e 
o leite em pó fabricado a partir deste último.   
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Alteração 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Subprodutos de ovos gerados, 
conservados, eliminados ou usados na 
exploração de origem;

Or. es

Justificação

As utilizações permitidas de alguns produtos - como o leite e seus derivados - devem ser 
equiparadas a outros subprodutos de riscos semelhantes tratados na exploração de origem, 
como os ovos e as cascas.

Alteração 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) As pequenas quantidades de 
subprodutos animais de categoria 3 
produzidos por estabelecimentos 
retalhistas cuja actividade seja marginal,
localizada e restrita, em conformidade 
com as normas nacionais;

Or. es

Justificação

A isenção deve ser aplicável às pequenas quantidades de subprodutos de categoria 3 
produzidos por pequenos comércios retalhistas, em conformidade com as normas nacionais, 
nos quais a aplicação das medidas de armazenagem e recolha do presente regulamento seria 
desproporcionada relativamente à natureza e volume dos subprodutos que geram.
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Alteração 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(f) Restos de cozinha e de mesa, excepto 
se:

(f) Restos de cozinha e de mesa, bem como 
do comércio retalhista e grossista, excepto 
se:

Or. en

Justificação

Animal by-products from retail and wholesale premises represent the same level of risk as 
catering waste. Both materials should therefore be treated in an equivalent manner and thus 
be exempted from the scope of the proposed ABP Regulation.

Exempting retail/wholesale waste from the scope would be coherent with the existing 
legislations (General Food Law Regulation 178/2002/EC and the Hygiene Regulations 852 
and 853 from 2004) which already contain very strict requirements. Therefore retailers 
already have set up systems to comply with these safety rules (for public and animal health) in 
order to provide safe food and to prevent that any ABP will end up in the food supply chain. 
In any way, it must be ensured that any new legislation will be consistent with any existing 
legislation.

Alteração 99
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Produtos oleoquímicos que, em 
observância das condições estipuladas nas 
regras de execução, tenham sido 
fabricados a partir de gorduras animais 
por hidrólise, saponificação ou 
hidrogenação.    

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\765117PT.doc 15/66 PE419.854v01-00

PT

Justificação

Após terem sido submetidos a hidrólise, saponificação ou hidrogenação, os produtos 
oleoquímicos provenientes de gorduras animais já não representam qualquer risco para a 
saúde humana ou animal.

Alteração 100
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Subprodutos animais para a 
alimentação de animais carnívoros ou 
omnívoros de espécies selvagens sob 
supervisão humana e que não são 
utilizados no consumo humano, na 
condição de os animais em referência 
serem alimentados com subprodutos 
animais que integrem o regime alimentar 
que lhes é natural ou neste sejam 
baseados e desde que não estejam em 
causa subprodutos de origem animal em 
que se imponha a presunção da existência 
de um risco elevado de encefalopatia 
espongiforme transmissível (EET).

Or. de

Justificação

Há que restringir acentuadamente o âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1774/2002: por exemplo, a alimentação de leões ou ursos com bovinos ou antílopes inteiros, 
ou a alimentação de répteis com ratos, corresponde ao regime alimentar que é natural a estes 
animais e não deverá ser sujeita a quaisquer restrições. 

As derrogações previstas no n.º 2 do artigo 27.º da presente proposta não são suficientes, já 
que neste preceito são somente estabelecidas excepções no caso da alimentação de animais 
de jardim zoológico com animais mortos ou partes de animais que contenham material de 
risco específico (MRS), nada se prevendo no que respeita aos animais utilizados nos circos.  
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Alteração 101
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Alimentos para animais de 
companhia destinados a utilização no 
próprio local e derivados de animais 
abatidos na exploração de origem para 
utilização exclusiva como géneros 
alimentícios pelo agricultor e pela sua 
família, em conformidade com a 
legislação nacional; 

Or. de

Justificação

Falta na proposta excluir do âmbito de aplicação quanto preceitua o n.º 2, alínea d), do 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002. A derrogação em causa deveria ser reposta e abranger  
alimentos para animais de companhia que não sejam crus, derivados de carne proveniente de 
abates domésticos.

Alteração 102
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-C) Alimentos para animais de 
companhia fabricados em empresas 
registadas do sector alimentar a partir de 
matérias próprias para a alimentação 
humana e nas mesmas condições de 
higiene aplicadas aos géneros 
alimentícios; 

Or. de
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Justificação

Os alimentos para animais de companhia fabricados em empresas registadas do sector 
alimentar a partir de materiais próprios para a alimentação humana e nas mesmas condições 
de higiene aplicadas aos géneros alimentícios deveriam ficar excluídos do âmbito de 
aplicação do presente diploma. Nas empresas a que se alude, não é necessário dispor de 
normas adicionais em matéria de subprodutos. Todavia, deveria ser instituída a obrigação de 
registo para as empresas do sector alimentar homologadas que registem um grande volume 
de vendas e disponham de um raio de acção muito amplo, como previsto no n.º 1, alínea a), 
do artigo 7.º, em conjugação com o artigo 32.º.

Alteração 103
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-D) Alimentos para animais de 
companhia fabricados unicamente a 
partir de carcaças ou de cadáveres de 
animais próprios para a alimentação 
humana, originários de lojas de venda a 
retalho ou de instalações adjacentes a 
pontos de venda, quando a desmancha e a 
armazenagem sejam efectuadas apenas 
com o objectivo de fornecer o consumidor 
directamente no próprio local;

Or. de

Justificação

Falta na proposta excluir do âmbito de aplicação quanto preceitua o n.º 2, alínea d), do 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002. A derrogação em causa deveria ser reposta e abranger  
alimentos para animais de companhia que não sejam crus.
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Alteração 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros definem, no 
seu próprio território, as normas que 
regem as actividades, estabelecimentos e 
pessoal mencionados na alínea d-B) do 
n.º 2 deste artigo. Estas normas terão 
como objectivo assegurar o cumprimento 
dos objectivos do presente regulamento.

Or. es

Justificação

As normas relativas ao tratamento dos subprodutos procedentes dos comércios retalhistas 
(talhos, peixarias) devem ser definidas ao nível de cada Estado-Membro.

Alteração 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento é aplicado sem 
prejuízo da legislação veterinária 
comunitária que tenha como objectivo o 
controlo e a erradicação de doenças 
animais.

4. O presente Regulamento é aplicado sem 
prejuízo das normas comunitárias 
pertinentes em matéria de saúde pública e 
sanidade animal, incluindo as normas 
mais restritivas estabelecidas para a 
prevenção, controlo e erradicação de 
determinadas encefalopatias 
espongiformes transmissíveis.

Or. es

Justificação

O texto desta alteração é mais preciso que os termos "legislação veterinária comunitária".
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Alteração 106
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) «Impurezas da desnatagem por 
centrifugação ou separação», matérias 
originadas, enquanto subprodutos, pelos 
processos de depuração/separação de leite 
cru em leite magro e nata.    

Or. de

Justificação

A incorporação do ponto 25-A vem definir de forma inteiramente inequívoca a nova alínea 
m-A) do artigo 13.º, que adiante se propõe.

Alteração 107
John Bowis, Neil Parish

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea 25-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) "Utilização como combustível", a 
oxidação exotérmica rápida e controlada 
de subprodutos animais ou produtos 
derivados para a produção de energia útil 
num processo de combustão autorizado.

Or. en

Justificação

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the 
necessary exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve 
safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with 
the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast
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In addition, the definitions within the IPPC recast of  “Waste incineration plant” and “Waste 
Co-incineration plant”,  clearly  differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste 
(Co) Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR. 

Alteração 108
Frieda Brepoels

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea 25-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) "Utilização como combustível", a 
utilização de subprodutos animais e 
produtos derivados, no local de produção, 
para a obtenção de energia através de um 
processo de combustão em conformidade 
com as normas ambientais previstas na 
Directiva 2000/76/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 4 de 
Dezembro de 2000, relativa à incineração 
de resíduos.

Or. nl

Justificação

Gezien overweging 35 het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als 
stookbrandstof introduceert, moet het "verstoken als brandstof" ook gedefinieerd worden. De 
link met de richtlijn 2000/76/EG is hier essentieel.

(Cf. Motivatie amendement op overweging 35): Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen het aanboren van hernieuwbare energiebronnen en het veilig verwerken van voor de 
voedselketen risicovol dierlijk afval. Om dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor 
het gebruiken van dierlijke producten als stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de 
milieunormen van richtlijn 2000/76/EG gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te 
creëren. Een eenduidige toepassing van de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De 
Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG 
voor wat de verbranding van dierlijke bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat 
dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 
1774/2002 vallen uitgesloten worden uit het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd 
zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 
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Alteração 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – proémio

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros dispõem no seu 
território de uma infra-estrutura adequada 
que assegura que os subprodutos animais 
são:

1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência no seu território de uma 
infra-estrutura adequada que assegura que 
os subprodutos animais são:

Or. es

Justificação

Os Estados-Membros têm de assegurar o cumprimento das normas em vigor mas não são 
obrigados a proporcionar aos operadores os recursos necessários para o cumprimento do 
princípio básico do “poluidor-pagador”. 

Alteração 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estabelecem um sistema para a recolha 
e eliminação de subprodutos animais, que 
funciona eficientemente e que é 
monitorizado continuamente pela 
autoridade competente; 

a) Asseguram a existência e o 
funcionamento dum sistema para a recolha 
e eliminação de subprodutos animais;

Or. es

Justificação

Os Estados-Membros têm de assegurar o cumprimento das normas em vigor mas não são 
obrigados a proporcionar aos operadores os recursos necessários para o cumprimento do 
princípio supramencionado.
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Alteração 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Manipulação ou fabrico de alimentos 
para animais de companhia, tal como 
referido no terceiro parágrafo do artigo 
45.°.

Suprimido 

Or. es

Justificação

É necessário que as utilizações técnicas diferentes das referidas no n.º 3 do artigo 2.º tenham 
de ser aprovadas e não registadas, pelo que devem ser incluídas no artigo 6.º.

Por outro lado, as indústrias produtoras de alimentos para animais de companhia e as que se 
dedicam à armazenagem de produtos de origem animal preparados para a integração como 
matérias-primas na elaboração de alimentos para animais já estão subordinadas a medidas 
de controlo e aprovação rigorosas por via do Regulamento (CE) n.º 183/2005, pelo que 
apenas seria necessário registá-las nos termos do artigo 7.º mas não aprová-las.

Alteração 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Manipulação ou fabrico de produtos 
derivados diferentes dos previstos no n.º 3 
do artigo 2.º, excepto a manipulação ou 
fabrico de alimentos para animais de
companhia e a armazenagem de produtos 
de origem animal preparados para a 
integração como matérias-primas na 
elaboração de alimentos para animais.

Or. es
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Justificação

É necessário que as utilizações técnicas diferentes das referidas no n.º 3 do artigo 2.º tenham 
de ser aprovadas e não registadas, pelo que devem ser incluídas no artigo 6.º.

Por outro lado, as indústrias produtoras de alimentos para animais de companhia e as que se 
dedicam à armazenagem de produtos de origem animal preparados para a integração como 
matérias-primas na elaboração de alimentos para animais já estão subordinadas a medidas 
de controlo e aprovação rigorosas por via do Regulamento (CE) n.º 183/2005, pelo que 
apenas seria necessário registá-las nos termos do artigo 7.º mas não aprová-las.

Alteração 113
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Isenções do requisito de aprovação Isenções do requisito de aprovação e 
obrigação de registo

Or. de

Justificação

Determinados estabelecimentos que não se encontram sujeitas à obrigação de serem 
aprovados, nos termos do Regulamento relativo aos subprodutos animais, necessitam de ser 
registados pela autoridade competente, segundo o artigo 32.º, antes de darem início às 
respectivas operações. A conclusão a extrair do vigésimo terceiro considerando é a de que 
esse registo deveria ser efectuado ou é necessário. Sendo assim, na formulação da obrigação 
de registo haveria que evitar qualquer referência a um pedido e consignar a obrigação de 
notificar as autoridades. Se assim não for, também o artigo 31.º (sobretudo o n.º 2) ficará 
destituído de conteúdo. 
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Alteração 114
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Operações cobertas pela aprovação ou 
registo de instalações e estabelecimentos 
aprovados ou registados em conformidade 
com o:

a) Operações cobertas pela aprovação de 
estabelecimentos aprovados em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
853/2004; 

i) Regulamento (CE) n.º 853/2004; ou 
ii) Regulamento (CE) n.º 183/2005;

Or. de

Justificação

A referência a "instalações", neste preceito, não é coerente com outras disposições 
comunitárias (nos Regulamentos (CE) n.º 853/2004 e 183/2005, a aprovação incide 
unicamente nos estabelecimentos e não nas instalações). É rejeitada a isenção do requisito de 
aprovação, no que respeita à transformação, à armazenagem e a outros tratamentos de 
subprodutos animais em estabelecimentos registados nos termos dos Regulamentos (CE) n.º 
853/2004 ou 183/2005, ou aprovados nos termos do Regulamento (CE) n.º 183/2005, 
porquanto estes estabelecimentos não são sujeitos a uma inspecção rigorosa antes de 
iniciarem as suas operações, o que dá azo a lacunas de supervisão.

Alteração 115
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Operações cobertas pela aprovação ou 
registo de instalações e estabelecimentos 
aprovados ou registados em conformidade 
com o:

a) Operações cobertas pela aprovação de 
estabelecimentos aprovados em 
conformidade com o:  

i) Regulamento (CE) n.º 853/2004; ou i) Regulamento (CE) n.º 853/2004; ou

ii) Regulamento (CE) n.º 183/2005; ii) Regulamento (CE) n.º 183/2005;

Or. de
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Justificação

A referência a "instalações", neste preceito, não é coerente com outras disposições 
comunitárias: nos Regulamentos (CE) n.º 853/2004 e 183/2005, a aprovação incide 
unicamente nos estabelecimentos e não nas instalações (cf. n.º 1, alínea a), subalínea ii), do 
artigo 7.º do Regulamento relativo aos subprodutos animais). Os conceitos deveriam, por 
conseguinte, ser uniformemente utilizados. É rejeitada a isenção do requisito de aprovação, 
no que respeita à transformação, à armazenagem e a outros tratamentos de subprodutos 
animais em estabelecimentos registados nos termos dos Regulamentos (CE) n.º 853/2004 ou 
183/2005, porquanto estes estabelecimentos não são sujeitos a uma inspecção rigorosa antes 
de iniciarem as suas operações.

Alteração 116
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Instalações de biogás e compostagem 
nas quais os subprodutos animais ou 
produtos derivados são transformados em 
conformidade com os parâmetros 
normalizados estabelecidos nos termos da 
alínea c) do artigo 9.°;

Suprimido 

Or. de

Justificação

É rejeitada a isenção geral do requisito de aprovação no caso das instalações de biogás e de 
compostagem que transformam os subprodutos animais ou os produtos destes derivados 
segundo os parâmetros normalizados referidos na alínea c) do artigo 9.º. Em situações em 
que se efectue a transformação de matérias que representem um risco sanitário, pela 
possibilidade de estarem associadas a doenças de animais, como resíduos de corte, géneros 
alimentícios deteriorados ou restos de cozinha e de mesa, considera-se necessário o requisito 
de aprovação, no intuito de eliminar possíveis causas de perigo antes de as instalações 
darem início às suas operações.   
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Alteração 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Instalações de biogás e compostagem 
nas quais os subprodutos animais ou 
produtos derivados são transformados em 
conformidade com os parâmetros 
normalizados estabelecidos nos termos da 
alínea c) do artigo 9.°;

Suprimido

Or. es

Justificação

Mesmo que estas instalações não fiquem subordinadas à aprovação, as administrações 
públicas continuarão a ser obrigadas a controlar a sua conformidade com as normas em 
vigor. A sua exclusão do requisito de aprovação não reduz o fardo administrativo como 
pretende a Comissão.

Alteração 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Instalações e estabelecimentos sujeitos 
à secção 2 do capítulo VI, excepto 
instalações referidas no n.º 1, alínea f), do 
artigo 6.º.

Suprimido

Or. es

Justificação

Para manter a coerência com a alteração apresentada que insere uma alínea f-A) nova no n.º 
1 do artigo 6.º.
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Alteração 119
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As instalações e os estabelecimentos 
isentos de aprovação em conformidade 
com as alíneas a), b) e c) do n.° 1 são 
registados pela autoridade competente 
mediante pedido do operador. 

2. Os operadores cujas instalações ou
estabelecimentos se encontram isentos de 
aprovação, em conformidade com as 
alíneas a), b) e c) do n.°1, deverão, antes 
de dar início às operações, notificar a
autoridade competente, na forma por esta 
exigida, da existência das instalações ou 
dos estabelecimentos, para efeitos de 
registo.

O pedido tem de fornecer as seguintes 
informações:

O operador tem de fornecer pelo menos  as 
seguintes informações:

a) Categoria de subprodutos animais 
utilizados;

a) Categoria de subprodutos animais 
utilizados;

b) A natureza das operações executadas 
utilizando subprodutos animais ou 
produtos derivados como matérias-primas 
para a qual é feito o pedido.

b) A natureza das operações executadas 
utilizando subprodutos animais ou 
produtos derivados como matérias-primas 
para a qual é feito o pedido.

Or. de

Justificação

Determinados estabelecimentos que não se encontram sujeitas à obrigação de serem 
aprovados, nos termos do Regulamento relativo aos subprodutos animais, necessitam de ser 
registados pela autoridade competente, segundo o artigo 32.º, antes de iniciarem a sua 
actividade. A conclusão a extrair do vigésimo terceiro considerando é a de que este registo 
deveria ser efectuado ou é necessário. Sendo assim, na formulação da obrigação de registo 
haveria que evitar qualquer referência a um pedido e consignar a obrigação de notificar as 
autoridades. Se assim não for, também o artigo 31.º (sobretudo o n.º 2) ficará destituído de 
conteúdo
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Alteração 120
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os estabelecimentos que tenham sido 
aprovados ou registados ao abrigo de 
outras normas do direito comunitário e 
que recolham, reúnam, armazenem, 
transportem, tratem ou transformem 
subprodutos animais, ficam igualmente 
subordinados ao acatamento das 
disposições constantes do presente 
regulamento.    

Or. de

Justificação

Uma instalação ou um estabelecimento que, nos termos dos Regulamentos (CE) n.º 853/2004 
ou 183/2005, tenha sido aprovado ou registado, não carece de aprovação adicional para 
exercer a sua actividade, segundo o Regulamento relativo aos subprodutos animais. É 
aduzida como justificação, no vigésimo quarto considerando, que as aprovações concedidas 
ao abrigo daqueles regulamentos já têm em conta os objectivos do Regulamento relativo aos 
subprodutos animais. Haveria, por conseguinte, que estipular que, em tais casos, as normas 
respeitantes às condições de aprovação vigorem concomitantemente com o direito em 
matéria de subprodutos.      

Alteração 121
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Aprovação de instalações Aprovação de estabelecimentos e 
instalações

Or. de
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Justificação

Este regime (aprovação de instalações na sequência de visita ao local, aprovação 
condicional) deveria ser tornado extensível aos estabelecimentos. A redacção deveria ser 
harmonizada com a da disposição paralela que consta do n.º 2 do artigo 31.º do Regulamento 
(CE) n.º 882/2004. Haveria ainda que esclarecer que tanto a aprovação condicional como a 
definitiva podem estar associadas a requisitos específicos.

       

Alteração 122
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente aprova uma 
instalação desde que o operador apresente 
juntamente com o seu pedido, provas de 
que:

1. A autoridade competente aprova um 
estabelecimento ou uma instalação desde 
que o operador apresente juntamente com o 
seu pedido, provas de que:

Or. de

Justificação

Este regime (aprovação de instalações na sequência de visita ao local, aprovação 
condicional) deveria ser tornado extensível aos estabelecimentos. A redacção deveria ser 
harmonizada com a da disposição paralela que consta do n.º 2 do artigo 31.º do Regulamento 
(CE) n.º 882/2004. Haveria ainda que esclarecer que tanto a aprovação condicional como a 
definitiva podem estar associadas a requisitos específicos.

Alteração 123
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Sendo armazenados ou 
transformados subprodutos animais 
referidos no n.º 1, alínea a), do artigo 2.º, 
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a transformação desses produtos ocorre 
de forma sempre separada - por via da 
aplicação de medidas de natureza 
organizativa e física - da transformação 
de produtos destinados ao consumo 
humano, bem como de que todos os 
produtos são rotulados, consoante o caso, 
como géneros alimentícios ou 
subprodutos animais. O operador deverá 
ainda provar que os produtos finais são 
armazenados num sector distinto ou 
numa instalação separada, com 
denominações correspondentes, e garantir 
que o produto final não pode ser 
introduzido na cadeia do consumo 
humano; 

Or. de

Justificação

Se, num mesmo estabelecimento, forem transformados subprodutos animais referidos no n.º 
1, alínea a), do artigo 2.º, e géneros alimentícios, a unidade de subprodutos animais deverá 
beneficiar de uma aprovação própria para a transformação de subprodutos animais e dispor 
de linhas de transformação separadas. Não é indispensável uma divisão de natureza espacial, 
se a transformação se processar em estruturas ou máquinas inteiramente isoladas e que 
sejam utilizadas exclusivamente para a transformação de subprodutos. 

Alteração 124
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A instalação é apenas aprovada no 
seguimento de uma visita ao local pela 
autoridade competente.

2. A apresentação de um pedido de 
aprovação por um estabelecimento, ao 
abrigo do presente regulamento, dará 
origem a uma inspecção no local pela 
autoridade competente.  

A autoridade competente pode conceder 
aprovação condicional se considerar que 
a instalação cumpre todos os requisitos 
referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1.

A autoridade competente só concederá  a 
aprovação a um estabelecimento para as 
operações a que se destina se o operador 
tiver provado que satisfaz os requisitos do 
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presente regulamento e que fornece as 
garantias necessárias.

Concede aprovação plena apenas se 
considerar, com base num novo controlo 
oficial da instalação efectuado num prazo 
de três meses a contar da data da aprovação 
condicional, que a instalação cumpre os 
restantes requisitos aplicáveis.

A autoridade competente pode conceder 
uma aprovação condicional se verificar 
que a empresa ou a instalação preenche 
todos os requisitos em matéria de infra-
estruturas e de equipamento. Só 
concederá a aprovação plena se um novo 
controlo oficial do estabelecimento ou da 
instalação, efectuado num prazo de três 
meses a contar da data da aprovação 
condicional, revelar que o estabelecimento 
ou a instalação cumpre os restantes 
requisitos aplicáveis do presente 
regulamento. Se tiverem sido efectuados 
progressos nítidos, mas o estabelecimento 
ou a instalação ainda não satisfizer todos 
os requisitos aplicáveis, a autoridade 
competente pode prorrogar a aprovação 
condicional. Esta não deverá, todavia, 
exceder um total de seis meses.

Se tiverem sido efectuados progressos 
nítidos, mas a instalação ainda não 
satisfizer todos os requisitos aplicáveis, a 
autoridade competente pode prorrogar a 
aprovação condicional. Esta não deverá, 
todavia, exceder um total de seis meses.

A autoridade competente fiscalizará a 
aprovação de estabelecimentos e 
instalações quando efectuar controlos 
oficiais. Se a autoridade competente 
detectar deficiências graves ou tiver de 
encerrar por diversas vezes a produção 
num estabelecimento ou numa instalação, 
e o operador não estiver habilitado a 
prestar as garantias adequadas 
relativamente à produção no futuro, a 
autoridade competente dará início ao 
procedimento aplicável, no intuito de 
retirar a aprovação ao estabelecimento ou 
à instalação. A autoridade competente 
pode, contudo, suspender a aprovação de 
um estabelecimento ou de uma instalação 
se o operador puder garantir que suprirá 
as deficiências num prazo aceitável.

Or. de

Justificação

Este regime (aprovação de instalações na sequência de visita ao local, aprovação 
condicional) deveria ser tornado extensível aos estabelecimentos. A redacção deveria ser 
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harmonizada com a da disposição paralela que consta do n.º 2 do artigo 31.º do Regulamento 
(CE) n.º 882/2004. Haveria ainda que esclarecer que tanto a aprovação condicional como a 
definitiva podem estar associadas a requisitos específicos.

Alteração 125
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 4 do artigo 48.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Este regime (aprovação de instalações na sequência de visita ao local, aprovação 
condicional) deveria ser tornado extensível aos estabelecimentos. A redacção deveria ser 
harmonizada com a da disposição paralela que consta do n.º 2 do artigo 31.º do Regulamento 
(CE) n.º 882/2004. Haveria ainda que esclarecer que tanto a aprovação condicional como a 
definitiva podem estar associadas a requisitos específicos.

Alteração 126
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Produtos de origem animal que foram 
declarados não comestíveis devido à 
presença potencial de resíduos físicos
nesses produtos;

d) Produtos de origem animal que foram 
declarados não comestíveis devido à 
presença potencial de corpos estranhos
nesses produtos;

Or. de
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Justificação

Clarificação.

Alteração 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Animais e partes de animais, com 
excepção dos referidos no artigo 11.° ou 
13.°, que foram encontrados mortos e não 
abatidos para consumo humano ou, no caso 
da caça, que morreram de outra forma que 
não occisão para consumo humano, 
incluindo animais mortos para fins de 
controlo de doenças, fetos e embriões de 
ruminantes e suínos e pintos mortos antes 
da eclosão;

f) Animais e partes de animais, com 
excepção dos referidos no artigo 11.° ou 
13.°, que foram encontrados mortos e não 
abatidos para consumo humano ou, no caso 
da caça, que morreram de outra forma que 
não occisão para consumo humano, 
incluindo animais mortos para fins de 
controlo de doenças;

Or. es

Justificação

A última frase deveria constituir uma alínea separada.

Alteração 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 12 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f -A) os fetos e embriões de ruminantes e 
suínos e pintos mortos antes da eclosão

Or. es
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Justificação

Em consonância com a alteração à alínea f) do artigo 12.º cujo último parágrafo deveria 
constituir uma alínea aparte.

Alteração 129
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) As seguintes partes provenientes de 
animais que foram abatidos num 
matadouro e considerados aptos para abate 
para consumo humano no seguimento de 
uma inspecção ante-mortem ou de caça 
morta para consumo humano em 
conformidade com a legislação 
comunitária:

b) As seguintes partes, provenientes de 
animais que foram abatidos num 
matadouro e considerados aptos para abate 
para consumo humano no seguimento de 
uma inspecção ante-mortem,  de aves e 
lagomorfos abatidos em explorações 
agrícolas nos termos do n.º 3, alínea d), 
do artigo 1.º do Regulamento (CE) ou de 
caça morta para consumo humano em 
conformidade com a legislação 
comunitária:

Or. de

Justificação

Também os animais das espécies indicadas se destinam a abate e são apropriados para o 
consumo humano, razão pela qual os subprodutos animais que originam devem ser 
classificados como matérias de categoria 3.

Alteração 130
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Subprodutos animais derivados do 
fabrico de produtos destinados ao consumo 
humano, tais como ossos desengordurados 

d) Subprodutos animais derivados do 
fabrico de produtos destinados ao consumo 
humano, incluindo subprodutos animais 
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e torresmos; provenientes do comércio retalhista e a 
granel, assim como ossos desengordurados 
e torresmos;

Or. de

Justificação

Os resíduos originados pelo comércio retalhista e a granel comportam um risco semelhante 
ao dos restos de cozinha e de mesa, razão pela qual deveriam também figurar explicitamente 
na definição de matérias da categoria em causa.

Alteração 131
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Produtos de origem animal, com 
excepção de restos de cozinha e de mesa, 
que, após terem sido colocados no mercado 
para consumo humano ou como alimentos 
para animais, já não são destinados a tais 
fins por razões comerciais ou devido a 
problemas de fabrico, defeitos de 
empacotamento ou outros defeitos dos 
quais não advenha nenhum risco para a 
saúde pública ou animal;

e) Produtos de origem animal, com 
excepção de restos de cozinha e de mesa, 
que, após terem sido colocados no mercado 
para consumo humano ou como alimentos 
para animais fabricados a partir de 
matérias da categoria 3, já não são 
destinados a tais fins por razões comerciais 
ou devido a problemas de fabrico, defeitos 
de empacotamento ou outros defeitos dos 
quais não advenha nenhum risco para a 
saúde pública ou animal;

Or. de

Justificação

"Andere tierische Erzeugnisse […], die nach Inverkehrbringen […] zur Verfütterung aus 
kommerziellen Gründen oder auf Grund von Herstellungs- und Verpackungsmängeln oder 
anderen Mängeln, von denen kein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeht, 
nicht mehr […] zur Verfütterung bestimmt sind" dürfen nicht einheitl. als Material der 
Kategorie 3 kategorisiert werden. Dem Wortlaut nach würde damit jegliches zur Verfütterung 
ehemals bestimmtes Futtermittel erfasst werden, also auch solches aus Material der 
Kategorie 1 oder 2 hergestelltes. Die ehemaligen Futtermittel mit/aus tierischen Bestandteilen 
dürfen nur aus Material der Kategorie 3 oder lebensmitteltauglichem Material hergestellt 
worden sein, um sie als Material der Kategorie 3 zu kategorisieren.
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Alteração 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea (e)

Texto da Comissão Alteração

e) Produtos de origem animal, com 
excepção de restos de cozinha e de mesa, 
que, após terem sido colocados no mercado 
para consumo humano ou como alimentos 
para animais, já não são destinados a tais 
fins por razões comerciais ou devido a 
problemas de fabrico, defeitos de 
empacotamento ou outros defeitos dos 
quais não advenha nenhum risco para a 
saúde pública ou animal;

e) Produtos de origem animal, com 
excepção de restos de cozinha e de mesa, 
bem como do comércio retalhista ou 
grossista, que, após terem sido colocados 
no mercado para consumo humano ou 
como alimentos para animais, já não são 
destinados a tais fins por razões comerciais 
ou devido a problemas de fabrico, defeitos 
de empacotamento ou outros defeitos dos 
quais não advenha nenhum risco para a 
saúde pública ou animal;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 1.

Alteração 133
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Invertebrados terrestres, com excepção 
de espécies patogénicas para os seres 
humanos ou animais; 

j) Invertebrados aquáticos e terrestres, com 
excepção de espécies patogénicas para os 
seres humanos ou animais;

Or. de

Justificação

A fauna aquática e os respectivos subprodutos abrangem igualmente outros animais 
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aquáticos, além dos referidos, sobretudo invertebrados em diferentes fases do ciclo de vida, 
como larvas de insectos e vermes, utilizados, por exemplo, no fabrico de alimentos para 
animais de companhia.

Alteração 134
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Invertebrados terrestres, com excepção 
de espécies patogénicas para os seres 
humanos ou animais;

Suprimido

Or. en

Justificação

As matérias de categoria 3 deveriam, em princípio, poder ser utilizadas como alimento e, por 
tal motivo, não deveriam ser incluídas entre as matérias de origem duvidosa.

Alteração 135
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) animais mortos e partes desses animais 
das ordens Rodentia e Lagomorpha, com 
excepção de matérias de categoria 1 ou de 
categoria 2, tal como referido nas alíneas 
a) a g) do artigo 12.°;

Suprimida

Or. en

Justificação

As matérias de categoria 3 deveriam, em princípio, poder ser utilizadas como alimento e, por 
tal motivo, não deveriam ser incluídas entre as matérias de origem duvidosa.
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Alteração 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Restos de cozinha e de mesa, com 
excepção dos referidos na alínea e) do 
artigo 11.º.

m) Restos de cozinha e de mesa, bem como 
do comércio retalhista e grossista, com 
excepção dos referidos na alínea e) do 
artigo 11.º.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 1.

Alteração 137
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

m-A) Impurezas originadas pela 
transformação do leite por centrifugação 
ou separação, após tratamento térmico, 
em conformidade com o anexo VIII, 
capítulo I, ponto H (método 8).

Or. de

Justificação

Segundo o trigésimo sexo considerando da Comissão, há que prever que as matérias 
submetidas a um processo de destoxificação, definido em conformidade com a Directiva 
2002/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Maio de 2002, relativa às 
substâncias indesejáveis nos alimentos para animais, possam ser igualmente utilizadas para 
fins de alimentação animal. Uma vez concluído o procedimento adiante descrito, em 
conformidade com o anexo VIII, capítulo I, ponto H (método 8), as impurezas decorrentes da 
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centrifugação ou da separação do leite devem ser consideradas destoxificadas, na acepção 
do trigésimo sexo considerando.   

Alteração 138
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º Suprimido
Os artigos 11.°, 12.º, e 13.º podem ser 
alterados pela Comissão a fim de terem 
em conta o progresso científico no que 
respeita à avaliação do nível de risco, 
desde que tal progresso se possa 
identificar com base numa avaliação dos 
riscos realizada pela instituição científica 
adequada. Contudo, nenhum subproduto 
animal constante naqueles artigos pode 
ser removido dessas listas e apenas é 
possível efectuar mudanças de 
categorização de tais produtos ou 
acrescentar subprodutos animais 
adicionais a essas listas.
As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento 
serão aprovadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 4 do artigo 48.º. 

Or. de

Justificação

É rejeitada a possibilidade outorgada à Comissão, na presente proposta de regulamento, de 
alterar a classificação actual dos subprodutos animais segundo o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 4 do artigo 48.º, sem que o Parlamento e o Conselho possam 
influir em pormenor no respectivo teor, no quadro da comitologia, já que se encontram em 
causa matérias de tal modo fundamentais (em última análise, o alargamento do âmbito de 
aplicação do Regulamento) que, precisamente pela sua relevância enquanto normas jurídicas 
de base, tal só pode ocorrer no quadro de um procedimento em que o Conselho tenha uma 
participação cabal.   

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 40/66 AM\765117PT.doc

PT

Alteração 139
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores asseguram que os 
subprodutos animais e os produtos 
derivados são acompanhados durante o 
transporte por um documento comercial e, 
sempre que exigido pelo presente 
regulamento ou se tiver sido adoptada uma 
medida em conformidade com o n.° 5, por 
um certificado sanitário.

Cabe a quem efectuar o transporte de 
subprodutos animais ou de produtos 
destes derivados assegurar que os 
subprodutos animais e os produtos 
derivados são acompanhados por um 
documento comercial e, sempre que 
exigido pelo presente regulamento ou se 
tiver sido adoptada uma medida em 
conformidade com o n.° 5, por um 
certificado sanitário.

Or. de

Justificação

Há que esclarecer quem tem a responsabilidade de levar os documentos comerciais, a fim de 
tornar exequível a aplicação deste preceito e possibilitar a definição das infracções. A 
responsabilidade a que se alude deveria caber ao transportador. 

Alteração 140
Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Não obstante, para o transporte de 
subprodutos animais e de produtos
transformados no seu próprio território, 
os Estados-Membros podem aprovar um 
sistema alternativo, em substituição de um 
documento comercial. Tal sistema deve 
ser aprovado pela autoridade competente 
e deve garantir a rastreabilidade completa 
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de todos os subprodutos animais.

Or. en

Justificação

A utilização obrigatória de um documento comercial implica custos administrativos 
consideráveis para os operadores, os quais poderiam ser reduzidos, em circunstâncias 
particulares, recorrendo a formas alternativas de garantir a necessária rastreabilidade dos 
subprodutos. Em tais casos, os Estados-Membros deveriam ter a possibilidade de aplicar 
medidas alternativas. Essas medidas apenas deveriam vigorar para o transporte no interior 
do Estado-Membro em causa. Tal sistema deve ser aprovado pela autoridade competente e 
garantir a rastreabilidade completa de todos os subprodutos animais.  

Alteração 141
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os documentos comerciais referidos no 
parágrafo anterior podem ser também 
estabelecidos por via electrónica. Nesse 
caso, quem produza, transporte ou 
recepcione os subprodutos animais ou os 
produtos destes derivados é obrigado a ter 
consigo, em formato electrónico, toda a 
documentação referente aos dados 
necessários. Estes dados deverão estar 
permanentemente disponíveis, a fim de
serem vistos pela autoridade competente 
sempre que esta o requerer.   

Or. de

Justificação

Faltam - como no actual Regulamento (CE) n.º 1774/2002 - normas referentes a um 
documento comercial electrónico. Haveria que as incorporar, no intuito de facilitar as 
transacções comerciais.
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Alteração 142
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que envie, transporte 
ou recepcione subprodutos animais ou 
produtos derivados mantém um registo das 
remessas e dos respectivos documentos 
comerciais ou certificados sanitários.

1. Qualquer pessoa que envie, transporte 
ou recepcione subprodutos animais ou 
produtos derivados mantém um registo das 
remessas. Se o conteúdo dos registos 
constar dos documentos comerciais ou 
certificados sanitários, não são 
necessários mais registos.

Or. de

Justificação

Não deveria ser obrigatório possuir registos relativos aos documentos comerciais. Se o 
conteúdo dos registos constar dos documentos comerciais, haveria que prescindir de outros 
registos.

Alteração 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Formato dos registos a manter; a) Conteúdo mínimo dos registos a manter;

Or. es

Justificação

É lógico que o conteúdo mínimo seja fixado por comitologia mas em caso algum isso poderá 
acontecer com o formato, que deve ser regulado pelos Estados-Membros.
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Alteração 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores asseguram que nenhuma 
matéria que se suspeite ou se saiba não 
cumprir o disposto no presente 
regulamento saia da instalação, a menos 
que destinada a eliminação, antes de ser 
novamente transformada sob a supervisão 
da autoridade competente e novamente 
submetida a amostragem oficial, em 
conformidade com os artigos 11.° e 12.° 
do Regulamento (CE) n.° 882/2004.

2. Os operadores asseguram que nenhuma 
matéria que se suspeite ou se saiba não 
cumprir o disposto no presente 
regulamento saia da instalação, a menos 
que destinada a eliminação, antes de ser 
novamente transformada.

Or. es

Justificação

Só quando for detectado que uma matéria determinada saiu da instalação, a autoridade 
competente deverá intervir para controlar a recolha, o reprocessamento ou a eliminação 
dessa matéria.

Alteração 145
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Criar um sistema que garanta a 
rastreabilidade de cada lote expedido.

Suprimido

Or. de

Justificação

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
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tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt.

Alteração 146
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17º-A
Rastreabilidade

1. Será assegurada, em todas as fases da 
produção, transformação e distribuição, a 
rastreabilidade dos subprodutos animais. 
2. Os operadores devem estar em 
condições de identificar o fornecedor de 
um subproduto animal. Para o efeito, 
disporão de sistemas e procedimentos que 
permitam que essa informação seja 
colocada à disposição das autoridades 
competentes, a seu pedido.
3. Os operadores disporão de sistemas e 
procedimentos para identificar outros 
operadores a quem tenham sido 
fornecidos os seus produtos. Essa 
informação será facultada às autoridades 
competentes, a seu pedido.
4. Os subprodutos animais que sejam 
colocados no mercado, ou susceptíveis de 
o ser, na Comunidade, devem ser 
adequadamente rotulados ou 
identificados, por forma a facilitar a sua 
rastreabilidade, através de documentação 
ou informação cabal, de acordo com os 
requisitos pertinentes de disposições mais 
específicas.
5. Para efeitos da aplicação dos requisitos 
do presente artigo no que se refere a 
sectores específicos, poderão ser 
adoptadas disposições de acordo com o 
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procedimento de regulamentação com 
controlo referido no nº 4 do artigo 48.º.

Or. de

Justificação

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt.

Alteração 147
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto na alínea b), os 
Estados-Membros devem garantir que os 
restos de cozinha e de mesa sejam 
eliminados de forma verificável por 
empresas autorizadas, esterilizados e 
removidos em condições de segurança 
através de operações adequadas. A 
utilização de restos de cozinha e de mesa 
na alimentação de suínos apenas pode ser 
autorizada pelos Estados-Membros na 
condição de ser efectuado um controlo, 
sob todos os aspectos, da recuperação em 
condições de segurança, da esterilização e 
do cumprimento das restantes disposições 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

 O Parlamento insistiu repetidamente na necessidade de uma recuperação em condições de 
segurança, esterilização e eliminação dos restos de cozinha e de mesa para aplicar a 

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 46/66 AM\765117PT.doc

PT

proibição geral de utilização na alimentação animal (ver posição do PE no processo 
legislativo de adopção do Regulamento n.º 1774/2002, bem como a sua posição em primeira 
leitura sobre a directiva-quadro relativa aos resíduos, adoptada em 13 de Fevereiro de 
2007). 

Alteração 148
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alimentação de animais de criação, 
salvo os destinados à produção de peles 
com pêlo, com restos de cozinha e de mesa 
ou matérias que os contenham ou deles 
derivem;

b) Alimentação de animais de criação, 
salvo os destinados à produção de peles 
com pêlo, com restos de cozinha e de mesa 
não esterilizados ou esterilizados ou 
matérias que contenham tais restos ou 
deles derivem;

Or. nl

Justificação

A utilização de restos de cozinha e de mesa na alimentação animal conduz inevitavelmente a 
um risco de eclosão e propagação de epizootias. Tal sucedeu já por várias vezes no passado. 
Além disso, autorizar a utilização de restos de cozinha e de mesa na alimentação animal põe 
em causa o princípio do não canibalismo, dado não ser possível garantir que os produtos não 
contêm proteínas de animais da mesma espécie.

Alteração 149
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Alimentação de animais de criação, 
salvo os destinados à produção de peles 
com pêlo, com restos de cozinha e de mesa 
ou matérias que os contenham ou deles 
derivem;

b) Alimentação de animais de criação, 
salvo os destinados à produção de peles 
com pêlo, com restos de cozinha e de mesa 
não esterilizados ou matérias que os
contenham ou deles derivem;
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Or. en

Justificação

 O Parlamento insistiu repetidamente na necessidade de uma recuperação em condições de 
segurança, esterilização e eliminação dos restos de cozinha e de mesa para aplicar a 
proibição geral de utilização na alimentação animal (ver posição do PE no processo 
legislativo de adopção do Regulamento n.º 1774/2002, bem como a sua posição em primeira 
leitura sobre a directiva-quadro relativa aos resíduos, adoptada em 13 de Fevereiro de 
2007). 

Alteração 150
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Alimentação de animais de criação com 
erva, directamente por pastagem ou 
alimentação com erva cortada, 
proveniente de terra à qual foram 
aplicados fertilizantes orgânicos ou 
correctivos orgânicos do solo, com 
excepção de chorume;

c) Aplicar nas pastagens fertilizantes 
orgânicos ou correctivos orgânicos do 
solo produzidos mediante utilização de 
subprodutos animais, com excepção de 
chorume ou do conteúdo do aparelho 
digestivo;

Or. de

Justificação

A norma que pretende que os animais de criação sejam alimentados somente com erva de 
terras fertilizadas com subprodutos animais (excluindo o chorume) não tem em conta os 
riscos existentes. Sendo assim, haveria que instituir a proibição de aplicar fertilizantes 
orgânicos ou correctivos orgânicos do solo, com excepção de chorume ou do conteúdo do 
aparelho digestivo. Em caso algum deveriam ser prescritos períodos de espera, que 
dependem, em última instância, das condições atmosféricas e não são verificáveis. Na 
prática, também não é possível controlar a proibição de alimentar os animais com forragem 
proveniente de tais terras. 
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Alteração 151
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Alimentação de peixes de criação com 
proteínas animais transformadas, 
derivadas de corpos, ou partes de corpos, 
de peixes de criação da mesma espécie;

Suprimido

Or. de

Justificação

Unklar ist, was unter "Zuchtfischen" zu verstehen ist, da eine Definition fehlt. Ferner fehlt die 
fachliche Grundlage für das Verfütterungsverbot von aus Schlachtabfällen einer Fischart 
gewonnenen Fischmehl an dieselbe Art. In der Praxis würde die Regelung bedeuten, dass 
Fischmehlfabriken gezwungen wären, zu sortieren und Fischmehle getrennt für jede Art 
herzustellen. Das ist unrealistisch. Mit dieser Regelung würde schließlich eine wichtige 
Eiweißquelle beschränkt, die zumindest zu einem kleinen Teil das Problem der 
Fischmehlgewinnung aus den Weltmeeren reduzieren würde.

Alteração 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Eliminação dos subprodutos

O material das categorias 1, 2 e 3:
a) Eliminadas como resíduos numa 
instalação de incineração aprovada ou 
registada:
i) directamente sem tratamento prévio; ou
ii) após tratamento numa instalação 
aprovada, se a autoridade competente 
assim o exigir através de esterilização sob 
pressão e marcando permanentemente as 
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matérias resultantes;
b) No caso de as matérias de categoria 1 
serem resíduos, eliminadas ou 
recuperadas numa instalação de co-
incineração aprovada ou registada;
i) directamente sem tratamento prévio; ou
ii) após tratamento numa instalação 
aprovada, se a autoridade competente 
assim o exigir através de esterilização sob 
pressão e marcando permanentemente as 
matérias resultantes;
c) Eliminadas num aterro autorizado, 
após esterilização sob pressão numa 
instalação aprovada e marcando 
permanentemente as matérias resultantes;

Or. es

Justificação

No sentido de evitar a repetição das utilizações finais dos subprodutos, idênticos para todas 
as categorias, inclui-se um novo artigo que reúne numa única disposição as possibilidades de 
eliminação relativas a todas as categorias de subprodutos.

Alteração 153
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As regras de execução para assegurar a 
aplicação uniforme das proibições 
estabelecidas no n.° 1 podem ser 
estabelecidas pela Comissão, bem como 
medidas que permitam:

2. A Comissão pode estabelecer regras de 
execução para assegurar a aplicação 
uniforme das proibições estabelecidas no 
n.° 1, bem como valores-limite relativos 
aos alimentos para animais, abaixo dos 
quais seja considerada irrelevante a 
contaminação com proteínas animais 
transformadas, nos termos do n.º 1, 
alíneas a) e d), de natureza casual e 
tecnicamente inevitável com meios 
adequados.
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a) A alimentação de animais destinados à 
produção de pele com pêlo com proteínas 
animais transformadas, derivadas de 
corpos, ou partes de corpos, de animais da 
mesma espécie, em derrogação ao 
disposto na alínea a) do n.º 1; e
b) A alimentação de animais de criação 
com erva proveniente de terra à qual 
foram aplicados fertilizantes orgânicos ou 
correctivos orgânicos do solo, desde que a 
pastagem ou o corte ocorram após um 
período de espera que garanta um 
controlo adequado dos riscos para a 
saúde pública e animal, em derrogação ao 
disposto na alínea c) do n.º 1. 
Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 4 do artigo 48.º. 

Estas medidas, que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 4 do artigo 48.º. 

Or. de

Justificação

A alimentação de animais para produção de peles com pêlo com proteínas animais 
transformadas, nos termos do n.º 2, alínea a), do artigo 18.º, e o pastoreio em superfícies 
tratadas com fertilizantes orgânicos constituem normas fundamentais do Regulamento e não 
devem ser regulamentadas por via de regras de execução, como previsto no n.º 2 do artigo 
18.º. Em contrapartida, os pormenores técnicos respeitantes à observância das proibições e 
aos valores-limite de contaminação da alimentação animal com proteínas animais deveriam 
ser regulamentados por via de regras de execução.

Alteração 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e) - ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) no caso do chorume, do conteúdo do 
aparelho digestivo, separado do aparelho 
digestivo, do leite, dos produtos à base de 

ii) no caso do chorume, do conteúdo do 
aparelho digestivo, do leite, dos produtos à 
base de leite, do colostro e dos ovos e 
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leite e do colostro, que a autoridade 
competente não considerar que apresentam 
um risco de propagação de uma doença 
grave transmissível , após ou sem 
transformação prévia:

produtos de ovos, que a autoridade 
competente não considerar que apresentam 
um risco de propagação de uma doença 
grave transmissível , após ou sem 
transformação prévia:

Or. es

Justificação

A utilização do conteúdo do aparelho digestivo nas instalações de biogás e compostagem não 
deve obrigar os operadores a efectuar previamente uma operação de separação dispendiosa 
e desnecessária. O aparelho digestivo, separado e limpo, passaria a ser considerado uma
matéria da categoria 3. Além disso, propõe-se equiparar as utilizações permitidas do leite e 
dos produtos, sem transformar os ovos e produtos de ovos. 

Alteração 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Aplicadas na terra sem transformação no 
caso do chorume, do conteúdo do aparelho 
digestivo, separado do aparelho digestivo, 
do leite, dos produtos à base de leite e do 
colostro, que a autoridade competente não 
considerar que apresentam um risco de 
propagação de uma doença grave 
transmissível :

f) Aplicadas na terra sem transformação no 
caso do chorume, do conteúdo do aparelho 
digestivo, separado do aparelho digestivo, 
do leite, dos produtos à base de leite, do 
colostro e dos ovos e produtos de ovos, que 
a autoridade competente não considerar 
que apresentam um risco de propagação de 
uma doença grave transmissível:

Or. es

Justificação

Propõe-se equiparar as utilizações permitidas do leite e dos produtos, sem transformar os 
ovos e produtos de ovos.
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Alteração 156
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) como matérias-primas para a 
alimentação de animais de criação ou para 
a alimentação de animais de criação, à 
excepção dos destinados à produção de 
peles com pêlo, e colocadas no mercado 
em conformidade com o artigo 24.°, 
excepto no caso de matérias referidas nas 
alíneas l) e m) do artigo 13.°;

i) como matérias-primas para a 
alimentação de animais ou para a 
alimentação de animais de criação, à 
excepção dos destinados à produção de 
peles com pêlo, e colocadas no mercado 
em conformidade com o artigo 24.°, 
excepto no caso de matérias referidas nas 
alíneas l) e m) do artigo 13.°;

Or. de

Justificação

A proposta de regulamento é de tal modo pouco clara, no preceito em apreço, que não se 
vislumbra por que razão na subalínea i) se faz referência a "como matérias-primas para a 
alimentação de animais de criação ou para a alimentação de animais de criação" (cf. 
igualmente n.º 1, alínea f), do artigo 23.º e n.º 1, alínea a), subalínea i), do artigo 41.º, em 
que se alude a "como matérias-primas para a alimentação de animais de criação"). A 
redacção deveria ser uniforme ou então haveria que deixar expressa nos considerandos a 
razão pela qual existem formulações divergentes.  

Alteração 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 22 – alínea e) – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) utilizados para a alimentação de 
animais de companhia;

Suprimido

Or. es

Justificação

O objectivo é suprimir a utilização de matérias de categoria 2 como alimento para animais 
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de companhia.

Alteração 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 22 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) utilizados para a alimentação de 
animais de companhia, no caso de 
matérias de categoria 3 e se autorizado 
pela autoridade competente;

Or. es

Justificação

Pretende-se suprimir a referência à utilização de matérias das categorias 1 e 2 como 
alimentos para animais de companhia.

Alteração 159
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Artigo 22 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) No caso das matérias de categoria 3 
referidas na alínea f) do artigo 13.° e de 
outros subprodutos animais removidos 
durante uma intervenção cirúrgica em 
animais vivos, eliminados na exploração 
agrícola, se tal for autorizado pela 
autoridade competente.

f) No caso das matérias de categoria 3 
referidas na alínea f) do artigo 13.° e de 
outros subprodutos animais removidos 
durante uma intervenção cirúrgica em 
animais vivos, eliminados na exploração 
agrícola, se tal for autorizado na legislação 
nacional.

Or. de

Justificação

Não é razoável que o veterinário tenha de inquirir junto da autoridade competente, após cada 
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uma das intervenções cirúrgicas que efectue, que tratamento deve ser concedido às matérias 
que restem.

Alteração 160
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Métodos de transformação de 
subprodutos animais, com excepção da 
esterilização sob pressão, em particular 
no que respeita aos parâmetros de tempo, 
temperatura e pressão a aplicar para esses 
métodos de transformação;

Suprimido

Or. de

Justificação
É rejeitada a possibilidade outorgada à Comissão, na presente proposta de regulamento, de 
alterar os métodos de transformação dos subprodutos animais segundo o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 4 do artigo 48.º, sem que o Parlamento e o Conselho possam 
influir em pormenor no respectivo teor, no quadro da comitologia, já que se encontram em 
causa matérias de tal modo fundamentais que, precisamente pela sua relevância enquanto 
normas jurídicas de base, tal só pode ocorrer no quadro de um procedimento em que o 
Conselho tenha uma participação cabal.

Alteração 161
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Transporte, transformação, 
utilização ou eliminação de restos de 
cozinha e de mesa; até serem aprovadas 
disposições legislativas comunitárias, 
aqueles resíduos podem ser transportados, 
transformados, utilizados ou eliminados 
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segundo a legislação nacional.

Or. de

Alteração 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente pode, em 
derrogação ao disposto nas secções 1 e 2, 
autorizar, em condições que garantam o 
controlo dos riscos para a saúde pública e 
animal, a recolha e utilização de:

1. A autoridade competente pode, em 
derrogação ao disposto nas secções 1 e 2, 
autorizar, em condições que garantam o 
controlo dos riscos para a saúde pública e 
animal, a recolha e/ou utilização de:

Or. en

Justificação

  A presente alteração dá aos Estados-Membros a possibilidade de utilizarem matérias de 
categoria 2 e de categoria 3 para animais selvagens (n.º 1, alínea b), subalínea v), do artigo 
27), sem terem necessariamente de proceder à sua recolha. Por razões expostas infra (ver 
alteração seguinte), uma derrogação desse tipo assume especial importância nos 
Estados-Membros onde a conservação eficaz de espécies de aves ou de mamíferos necrófagos 
exige que essas espécies possam encontrar carcaças dispersas no ambiente. A criação 
extensiva de gado constitui também uma importante fonte de carcaças. 

Alteração 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo  27-A 
Os Estados-Membros podem adoptar 
medidas de execução do presente artigo, 
mediante notificação à Comissão, tendo 
em vista excluir a recolha de matérias das 
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categorias 1, 2 e 3 em determinadas zonas 
da Rede Natura 2000 ou noutras zonas 
onde, por razões de conservação de 
espécies ameaçadas e protegidas ou de 
aves necrófagas protegidas, tais medidas 
sejam necessárias para cumprir as 
Directivas 79/409/CEE e 92/43/CEE. Tal 
exclusão será permitida, em condições 
específicas, a fim de prevenir riscos para 
a saúde pública e para a saúde animal. 
As derrogações em causa não prejudicam 
a Decisão 2005/830/CE nem as 
derrogações previstas no n.º 2 do artigo 
27.º. 

Or. en

Justificação

This Alteração deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or 
‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 
100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and 
sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird 
populations. 

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and 
there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous 
birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these 
locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme 
vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid 
dogs and therefore rabies in humans.

Alteração 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente pode autorizar, 
em derrogação ao disposto nas secções 1 e 
2, e em conformidade com as condições 
estabelecidas nos termos do n.º 3 do 
presente artigo, a alimentação com 

2. A autoridade competente pode autorizar, 
em derrogação ao disposto nas secções 1 e 
2, e em conformidade com as condições 
estabelecidas nos termos do n.º 3 do 
presente artigo, a alimentação com 
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matérias de categoria 1 referidas na alínea 
b), subalínea ii), do artigo 11.° de animais 
de jardim zoológico e espécies em vias de 
extinção ou protegidas de aves necrófagas 
que vivam no seu habitat natural.

matérias de categoria 1 referidas na alínea 
b), subalínea ii), do artigo 11.° de animais 
de jardim zoológico e espécies em vias de 
extinção, bem como espécies de aves 
necrófagas que vivam no seu habitat 
natural.

Or. en

Justificação

A presente alteração permitirá ter em conta todas as espécies de aves necrófagas protegidas 
por legislação comunitária ou nacional, bem como outras espécies (p.ex. mamíferos), 
igualmente necrófagas e actualmente ameaçadas, como é o caso do urso castanho ( Ursus 
arctos), que não se encontra abrangido por qualquer derrogação prevista na legislação em 
vigor.

Alteração 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente pode autorizar, 
em derrogação ao disposto nas secções 1 e 
2, e em conformidade com as condições 
estabelecidas nos termos do n.º 3 do 
presente artigo, a alimentação com 
matérias de categoria 1 referidas na alínea 
b), subalínea ii), do artigo 11.° de animais 
de jardim zoológico e espécies em vias de 
extinção ou protegidas de aves necrófagas
que vivam no seu habitat natural.

2. A autoridade competente pode autorizar, 
em derrogação ao disposto nas secções 1 e 
2, e em conformidade com as condições 
estabelecidas nos termos do n.º 3 do 
presente artigo, a alimentação com 
matérias de categoria 1 referidas na alínea 
b), subalínea ii), do artigo 11.º de animais 
de jardim zoológico e espécies em vias de 
extinção ou protegidas que vivam no seu 
habitat natural.

Or. es

Justificação

O regulamento deve aumentar a possibilidade de utilização de subprodutos na alimentação 
de espécies de aves necrófagas de uma forma mais flexível do que a actual, já que se 
verificou que as excepções previstas são insuficientes para evitar a baixa do número destas 
aves. Além disso, deve ser prevista uma excepção idêntica para a alimentação de outras 
espécies protegidas em que se verifique um défice alimentar e uma correspondente baixa do 
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número de aves, e cujo destino não seja, em caso algum, a cadeia humana ou animal.

Alteração 166
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A autoridade competente pode autorizar, 
em derrogação ao disposto nas secções 1 e 
2, e em conformidade com as condições 
estabelecidas nos termos do n.º 3 do 
presente artigo, a alimentação com 
matérias de categoria 1 referidas na alínea 
b), subalínea ii), do artigo 11.° de animais 
de jardim zoológico e espécies em vias de 
extinção ou protegidas de aves necrófagas 
que vivam no seu habitat natural.

2. A autoridade competente pode autorizar, 
em derrogação ao disposto nas secções 1 e 
2, e em conformidade com as condições 
estabelecidas nos termos do n.º 3 do 
presente artigo, a alimentação com 
matérias de categoria 1 referidas na alínea 
b), subalínea ii), do artigo 11.° de espécies 
em vias de extinção ou protegidas de aves 
necrófagas que vivam no seu habitat 
natural.

Or. de

Justificação

Há que restringir acentuadamente o âmbito de aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1774/2002: por exemplo, a alimentação de leões ou ursos com bovinos ou antílopes inteiros, 
ou a alimentação de répteis com ratos, corresponde ao regime alimentar que é natural a estes 
animais e não deverá ser sujeita a quaisquer restrições. 

As derrogações previstas no n.º 2 do artigo 27.º da presente proposta não são suficientes, já 
que neste preceito são somente estabelecidas excepções no caso da alimentação de animais 
de jardim zoológico com animais mortos ou partes de animais que contenham material de 
risco específico (MRS), nada se prevendo no que respeita aos animais utilizados nos circos.

Alteração 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – alínea b) – ponto i)

Texto da Comissão Alteração

i) As espécies de aves necrófagas em i) As espécies em determinados 
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determinados Estados-Membros que 
podem ser alimentadas com tais matérias;

Estados-Membros que podem ser 
alimentadas com tais matérias;

Or. es

Alteração 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – alínea b) – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) As medidas necessárias para assegurar 
que está a ser impedido o acesso de outras 
espécies às matérias dadas como 
alimento.

Suprimido

Or. es

Justificação

É conveniente não condicionar o estabelecimento dos "muladares", restringindo o seu acesso 
a uma única espécie, já que outras aves que pontualmente se alimentam de carcaças, como o 
quebra-ossos ou a águia imperial, poderiam também tirar proveito dos "muladares".

Alteração 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – alínea b) – subalínea (ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) As medidas necessárias para 
assegurar que está a ser impedido o 
acesso de outras espécies às matérias 
dadas como alimento.

(ii) As condições específicas tendo em 
vista prevenir riscos para a saúde pública 
e para a saúde animal.

Or. en
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Justificação

A presente alteração abre a possibilidade de os Estado-Membro criarem pontos de 
alimentação, sem restrições desnecessárias. Cada Estado-Membro poderá criar pontos de 
alimentação, com ou sem medidas relativas ao acesso de outras espécies. Tal flexibilidade é 
importante em casos como o do Norte de Espanha, onde alguns pontos de alimentação para 
aves necrófagas podem ser utilizados pelo urso castanho (Ursus arctos).

Alteração 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – alínea b) – ponto ii-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) As condições necessárias para evitar 
riscos para a saúde pública e animal.

Or. es

Justificação

Mantendo a coerência com a supressão proposta na alteração apresentada à alínea b), ponto 
ii), do n.º 3,  é necessário que os Estados Membros garantam que não existe qualquer risco 
para a saúde pública e animal.

Alteração 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Por enterramento de animais de 
companhia mortos;

a) Por enterramento de animais de 
companhia e equídeos mortos;

Or. en
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Alteração 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A dimensão das áreas remotas num 
Estado-Membro específico referidas na 
alínea b) do n.º 1 não pode exceder uma 
percentagem do tamanho da superfície do 
seu território terrestre. 

2. A dimensão das áreas remotas num 
Estado-Membro específico referidas na 
alínea b) do n.º 1 não pode exceder uma 
percentagem a determinar em função de 
critérios geográficos e do tamanho do 
efectivo ganadeiro da área. 

Or. es

Justificação

O critério da superfície não chega para ampliar a definição de áreas remotas. Também 
devem ser contemplados outros aspectos, como a densidade ganadeira ou a insularidade.

Alteração 173
Satu Hassi, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artio 28 – n.º 1 – alínea e-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Sem prejuízo no disposto no n.º 1 do 
artigo 15.º, as autoridades competentes 
podem autorizar medidas de retenção 
temporária de animais e partes de 
animais, na acepção da alínea f) do artigo 
12.º, em condições que permitam prevenir 
riscos para a saúde pública e para a saúde 
animal, antes da sua eliminação em 
conformidade com o artigo 20.º do 
presente regulamento.

Or. en
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Justificação

A introdução da retenção aumenta a flexibilidade da recolha de subprodutos animais, sem 
comprometer a saúde pública e a saúde animal. Essa flexibilidade melhorará a 
sustentabilidade e o perfil ambiental da recolha de subprodutos animais, devido à baixa 
frequência dessa recolha e aos volumes eventualmente reduzidos da mesma.

Alteração 174
Satu Hassi, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Condições destinadas a garantirem o 
controlo de riscos para a saúde pública e 
animal da incineração e do enterramento 
no local;

a) Condições destinadas a garantirem o 
controlo de riscos para a saúde pública e 
animal da incineração e do enterramento
das matérias no local e a retenção 
temporária de animais e partes de animais 
até à sua eliminação;

Or. en

Justificação

A introdução da retenção aumenta a flexibilidade da recolha de subprodutos animais, sem 
comprometer a saúde pública e a saúde animal. Essa flexibilidade melhorará a 
sustentabilidade e o perfil ambiental da recolha de subprodutos animais, devido à baixa 
frequência dessa recolha e aos volumes eventualmente reduzidos da mesma.

Alteração 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Percentagem máxima do território, tal 
como referido no n.º 2;

Suprimido

Or. es
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Justificação

O critério da superfície não chega para ampliar a definição de áreas remotas. Também 
devem ser contemplados outros aspectos, como a densidade ganadeira ou a insularidade. A 
fixação da percentagem máxima do território que pode ser declarada área remota deve caber 
aos Estados-Membros e não à Comissão.

Alteração 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. Não obstante o disposto no presente 
artigo, os métodos que não suponham 
uma alteração dos métodos de 
transformação, mas uma alteração dos 
parâmetros contemplados para métodos 
autorizados, estarão sujeitos a uma 
autorização de âmbito nacional por parte 
do Estado-Membro.

Or. es

Justificação

O processo de aprovação não deve ser aplicado aos métodos que constituam uma alteração 
dos parâmetros contemplados para métodos já autorizados.

Alteração 177
Elisabeth Jeggle

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os controlos oficiais abrangerão a 
integralidade do ciclo dos subprodutos 
animais, desde o local de origem até ao 
respectivo tratamento, à sua utilização ou 
eliminação. 
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Or. de

Alteração 178
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se os controlos e a supervisão oficiais 
efectuados pela autoridade competente 
evidenciarem que não estão a ser 
cumpridos um ou vários requisitos do 
presente regulamento, a autoridade 
competente tomará as medidas adequadas.

1. Se os requisitos do presente regulamento 
não estiverem a ser cumpridos, a 
autoridade competente poderá tomar as 
medidas adequadas.

Or. de

Justificação

Die Vorschrift kann sprachlich verschlankt werden. Unklar ist, weshalb nur amtliche 
Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen zu Maßnahmen führen können, dies muss auch in 
anderen Fällen möglich sein, wenn der Sachverhalt hinreichend eindeutig ist. Die Norm ist 
jedoch als Ermessensvorschrift auszugestalten, da Fälle nur geringer Verstöße denkbar sind, 
in denen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dass ggf. nur die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu werden.

Alteração 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um operador pretender 
expedir matérias de categoria 1, matérias 
de categoria 2, farinha de carne e ossos ou 
gordura animal derivadas de matérias de 
categoria 1 para outro Estado-Membro, a
autoridade competente do Estado-Membro 
de destino decide a pedido do operador:

1. Sempre que um operador pretender 
receber matérias de categoria 1, matérias 
de categoria 2, farinha de carne e ossos ou 
gordura animal derivadas de matérias de 
categoria 1 provenientes de outro Estado-
Membro, comunicará o facto à autoridade 
competente do seu Estado-Membro que
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decide: 

Or. es

Justificação

O sistema proposto apresenta dificuldades de língua e de identificação da autoridade 
competente, pelo que é mais simples imputar ao operador de destino a responsabilidade de 
realizar os referidos trâmites junto da sua autoridade competente.

Alteração 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Quando informada da expedição, a 
autoridade competente do local de destino 
informa a autoridade competente do local 
de origem da chegada de cada remessa 
por meio do sistema TRACES.

Suprimido

Or. es

Justificação

O sistema proposto apresenta dificuldades já que o sistema TRACES não permite fazer estas 
comunicações.

Alteração 181
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os números 2 a 4 não são aplicáveis 
aos subprodutos animais fornecidos para 
utilização enquanto produtos técnicos no 
desenvolvimento, ensaio e fabrico de 
produtos farmacêuticos ou como 
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reagentes de laboratório para outros fins 
de diagnóstico ou de investigação.

Or. en

Justificação

The Regulation should clearly distinguish between animal by-products moved in large 
volumes between Member States and at risk of entering the food or feed chain and specialist 
animal by-products for pharmaceutical and other diagnostic and research use. The latter are 
safe-sourced, high-value products, which are transported between Member States in very 
small volumes to and from registered suppliers, processors and users. There is negligible risk 
of these specialist products entering the food or feed chain. Paragraphs 2 to 4 would 
constitute a heavy and disproportionate regulatory burden on, as well as excessive 
compliance costs for suppliers, processors and users.)

Alteração 182
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Esses produtos: a) Esses produtos: 

i) não sejam destinados a utilização como 
matérias-primas para a alimentação de 
animais de criação nem para aplicação na 
terra a partir da qual tais animais devem 
ser alimentados, ou

i) não sejam destinados a aplicação na terra 
a partir da qual os animais de criação 
devem ser alimentados.

ii) Sejam utilizados na alimentação de 
animais destinados à produção de peles 
com pêlo; e 

Or. de

Justificação

Segundo o título, deverão ser prescritas, no presente artigo, normas relativas à colocação no 
mercado de outros produtos derivados fora da cadeia alimentar animal. Sendo assim, as 
restrições tornam-se desnecessárias. 
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