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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Historial

O regulamento relativo aos subprodutos animais (SPA) insere-se num quadro legislativo 
exaustivo para manter um nível elevado de segurança ao longo da totalidade da cadeia de 
produção e distribuição, “da exploração agrícola até à mesa”. A presente proposta de 
regulamento trata de todas as formas de matérias animais e agrícolas não destinadas a entrar 
na cadeia alimentar humana. Classifica os diversos subprodutos em três categorias distintas 
baseadas no nível de risco, define as utilizações aceitáveis dos subprodutos de cada categoria,
fixa regras de segurança e eficácia para o transporte, transformação e eliminação dos 
subprodutos animais em instalações aprovadas ou registadas e institui um sistema de 
monitorização e regulamentação (pelas autoridades competentes dos Estados-Membros e a 
Comissão) de todo o processo.

O regulamento em apreço baseia-se no Regulamento (CE) n.º 1774/2002. Em 2005, a
Comissão apresentou um relatório sobre a eficácia desta legislação, tendo observado que o 
quadro básico de salvaguardas, bem como o cumprimento por parte dos Estados-Membros,
foram satisfatórios. Contudo, subsistem algumas questões importantes por resolver,
designadamente a necessidade de garantir a rastreabilidade do fluxo de matérias, de esclarecer 
a interacção das regras relativas aos SPA com outra legislação comunitária e de uma 
abordagem mais definida em função dos riscos para a categorização dos SPA, assim como de 
controlos.

Propostas da Comissão

As propostas da Comissão visam clarificar o âmbito de aplicação e introduzir uma abordagem 
mais definida em função dos riscos. A Comissão introduz um ponto final no ciclo de vida dos 
SPA, "para esclarecer o ponto a partir do qual os SPA deixam de ser abrangidos pelos 
requisitos do regulamento ao longo da cadeia de fabrico". A desnecessária duplicação no que 
se refere à aprovação de instalações é igualmente evitada graças à coerência com outras
disposições comunitárias.

A fim de criar uma abordagem mais definida em função dos riscos, a Comissão propõe 
reforçar a responsabilidade primária dos operadores de assegurar que os requisitos do 
regulamento são cumpridos (sob a supervisão da autoridade competente). No que se refere ao 
fabrico de produtos sem importância directa para a segurança da cadeia alimentar dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais, "é dada maior responsabilidade aos operadores 
pela colocação no mercado de produtos seguros. Desde que utilizem matérias-primas seguras 
para a produção, desenvolvam processos de fabrico seguros ou utilizem SPA para destinos 
finais que sejam seguros, podem ser utilizadas todas as categorias de SPA", e só os novos 
produtos que apresentem riscos limitados podem ser introduzidos na classificação dos SPA.

Propostas do relator de parecer

Em termos gerais, o relator de parecer acolhe favoravelmente as propostas da Comissão, em 
particular no que diz respeito à flexibilidade acrescida das utilizações finais dos SPA e à
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maior capacidade de adaptação das categorias à investigação científica mais recente. Formula 
no entanto uma série de propostas que visam melhorar a legislação.

a) Carcaças de animais

Todas as carcaças de animais, mesmo na ausência de suspeita de doença ou de outros riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente, estão abrangidas pela legislação. Isto significa que 
os agricultores devem transferir os seus SPA para uma instalação de transformação ou de 
eliminação registada. No caso dos agricultores cujas explorações estão situadas a uma grande 
distância do estabelecimento registado mais próximo, este facto implica custos financeiros e 
administrativos desnecessariamente elevados em relação aos riscos reais. A proposta de 
regulamento permite derrogações no caso das “áreas remotas” (os agricultores seriam 
autorizados a eliminar as carcaças de animais das categorias 2 e 3 por enterramento ou 
incineração no local). Contudo, a definição de “áreas remotas” é demasiado imprecisa para 
poder beneficiar a maioria dos agricultores. O relator de parecer considera que esta 
derrogação deve ser alargada e que os Estados-Membros devem ter a faculdade de definir 
essas áreas, a fim de criar um regime regulamentar adaptado à sua situação. O relator de 
parecer aprova igualmente a derrogação prevista para os pequenos operadores, mas considera 
que o valor-limiar também deveria ser fixado pela autoridade competente do Estado-Membro.

b) Pescas

O relator de parecer considera que as matérias provenientes de operações de pesca não 
deveriam ser abrangidas pelo presente regulamento. A investigação científica demonstrou que 
as doenças e os parasitas dos peixes não têm incidência negativa no ambiente e não 
apresentam qualquer risco para a saúde humana, quer por contacto ou por contaminação; por 
outro lado, a devolução ao mar de peixe infectado não é susceptível de aumentar a incidência 
da doença na população de peixes. Além disso, o facto de proibir os pescadores de devolver 
ao mar os peixes infectados e de os obrigar a transportar para o porto todas as matérias (tendo 
em vista a sua transferência ulterior para um estabelecimento de tratamento e eliminação 
aprovado, eventualmente como produto de categoria 2), representa uma grande sobrecarga 
para a indústria da pesca e constitui uma medida cuja aplicação implica custos extremamente 
elevados.  

c) Subsidiariedade

O presente regulamento deve ser aplicado com a plena participação dos níveis de governação 
inferiores ao Estado-Membro, assumindo as regiões autónomas dotadas de competências 
próprias um papel de primeiro plano. O relator de parecer apresentou uma série de alterações 
para o efeito. Além disso, deseja que as autoridades competentes dos Estados-Membros 
tenham maior poder de decisão no que se refere à passagem de SPA de uma categoria para a 
outra, com base na investigação científica mais recente, pelos organismos competentes; 
contudo, aceita que a Comissão tenha a última palavra a dizer sobre a categorização a fim de 
evitar a utilização abusiva desta disposição.

O relator de parecer apresentou outras propostas de alteração relativas aos biocombustíveis, 
aos incineradores de baixa capacidade, aos restos de cozinha e de mesa e aos alimentos para 
animais de companhia.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os subprodutos animais não destinados 
ao consumo humano são uma fonte 
potencial de riscos para a saúde pública e 
animal. As crises passadas relacionadas 
com os surtos de febre aftosa, a propagação 
das encefalopatias espongiformes 
transmissíveis, tais como a encefalopatia 
espongiforme bovina (EEB), e a 
ocorrência de dioxinas em alimentos para 
animais mostraram as consequências para 
a saúde pública e animal, para a segurança 
da cadeia alimentar humana e animal e em 
termos de confiança dos consumidores da 
utilização imprópria de certos subprodutos 
animais. Além disso, tais crises podem 
igualmente ter um impacto adverso mais 
amplo na sociedade em geral, devido ao 
seu impacto na situação socioeconómica 
dos agricultores e dos sectores industriais 
envolvidos e no que se refere à confiança 
dos consumidores na segurança dos 
produtos de origem animal. Os surtos de 
doenças podem igualmente ter 
consequências negativas para o ambiente, 
não apenas devido aos problemas de 
eliminação levantados, mas igualmente no 
que respeita à biodiversidade.

(1) Os subprodutos animais não destinados 
ao consumo humano são uma fonte 
potencial de riscos para a saúde pública e 
animal. As crises passadas relacionadas 
com os surtos de febre aftosa e a 
propagação das encefalopatias 
espongiformes transmissíveis, tais como a 
encefalopatia espongiforme bovina (EEB), 
mostraram as consequências para a saúde 
pública e animal, para a segurança da 
cadeia alimentar humana e animal e em 
termos de confiança dos consumidores da 
utilização ilegal ou imprópria de certos 
subprodutos animais. Além disso, tais 
crises podem igualmente ter um impacto 
adverso mais amplo na sociedade em geral, 
devido ao seu impacto na situação 
socioeconómica dos agricultores e dos 
sectores industriais envolvidos e no que se 
refere à confiança dos consumidores na 
segurança dos produtos de origem animal. 
Os surtos de doenças podem igualmente ter 
consequências negativas para o ambiente, 
não apenas devido aos problemas de 
eliminação levantados, mas igualmente no 
que respeita à biodiversidade.

Justificação

Clarificação. A contaminação de alimentos para animais com dioxinas não está relacionada 
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com a utilização imprópria de subprodutos animais.

Alteração 2

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 
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, nomeadamente no âmbito de
processos bioenergéticos, desde que sejam 
aplicadas condições rigorosas que 
minimizem os riscos sanitários envolvidos.

Alteração 3

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, sob determinadas condições, 
autorizar novamente a utilização de 
farinha de carne em alimentos destinados 
a não-ruminantes. Como condição 
expressa para suavizar a actual proibição 
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da farinha de carne refere-se a 
disponibilidade de testes para distinguir 
entre si as proteínas animais de diversas 
espécies. Por isso, a Comissão faz todos os
possíveis para disponibilizar, o mais 
depressa possível, testes específicos a 
espécies que tenham sido validados, a fim 
de permitir que a farinha de carne -
excluindo o canibalismo - possa ser 
utilizada como uma valiosa fonte de 
proteínas em alimentos destinados a 
não-ruminantes.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) No passado, a utilização de restos de 
cozinha e de mesa provocou várias vezes 
surtos de doenças animais contagiosas. 
Além disso, ao permitir a inclusão de 
restos de cozinha e de mesa nos alimentos 
para animais não se pode garantir que os 
animais duma determinada espécie não 
serão alimentados com matérias 
provenientes de animais da mesma 
espécie.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A responsabilidade primária pela 
realização de operações em conformidade 
com o presente regulamento deveria 
pertencer aos operadores. Ao mesmo 
tempo, o interesse público em evitar os 
riscos para a saúde pública e animal exige 
que esteja em funcionamento um sistema 
de recolha e eliminação para assegurar a 

(19) A responsabilidade primária pela 
realização de operações em conformidade 
com o presente regulamento deveria 
pertencer aos operadores. Ao mesmo 
tempo, o interesse público em evitar os 
riscos para a saúde pública e animal exige 
que esteja em funcionamento um sistema 
de recolha e eliminação para assegurar a 



PE414.308v02-00 8/33 AD\762126PT.doc

PT

eliminação segura de subprodutos animais 
que não podem ser utilizados ou que não 
são utilizados por razões económicas. Os 
Estados-Membros deveriam atribuir 
recursos adequados para a infra-estrutura 
necessária para esse objectivo e deveriam 
assegurar o seu bom funcionamento. O 
âmbito do sistema de recolha e eliminação 
deveria ter em conta a quantidade real de 
subprodutos animais que se acumulam num 
determinado Estado-Membro. Deveria 
igualmente reflectir, numa base cautelar, a 
necessidade de capacidades de eliminação 
alargadas em caso de surtos importantes de 
doenças transmissíveis ou de insuficiência 
técnica temporária numa instalação de 
eliminação existente. Deveria permitir-se 
aos Estados-Membros que cooperassem 
entre si e com países terceiros, desde que 
os objectivos do presente regulamento 
fossem cumpridos.

eliminação segura de subprodutos animais 
que não podem ser utilizados ou que não 
são utilizados por razões económicas. Os 
Estados-Membros e as regiões autónomas 
dotadas de competências próprias
deveriam atribuir recursos adequados para 
a infra-estrutura necessária para esse 
objectivo e deveriam assegurar o seu bom 
funcionamento. O âmbito do sistema de 
recolha e eliminação deveria ter em conta a 
quantidade real de subprodutos animais 
que se acumulam num determinado 
Estado-Membro. Deveria igualmente 
reflectir, numa base cautelar, a necessidade 
de capacidades de eliminação alargadas em 
caso de surtos importantes de doenças 
transmissíveis ou de insuficiência técnica 
temporária numa instalação de eliminação 
existente. Deveria permitir-se aos 
Estados-Membros e às regiões autónomas 
dotadas de competências próprias que 
cooperassem entre si e com países 
terceiros, desde que os objectivos do 
presente regulamento fossem cumpridos.

Justificação

Os níveis subnacionais de governação devem intervir na correcta aplicação do regulamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os subprodutos animais deveriam ser 
classificados em três categorias que 
reflectem o grau de risco que constituem, 
com base em avaliações do risco, para a 
saúde pública e animal. Ao passo que as 
matérias que constituem um risco elevado 
devem apenas ser utilizadas para fins fora 
da cadeia alimentar, a utilização de 
matérias que constituem um risco inferior 
deveria ser permitida em condições 
seguras.

(25) Os subprodutos animais deveriam ser 
classificados em três categorias que 
reflectem o grau de risco que constituem, 
com base em avaliações do risco, para a 
saúde pública e animal. Ao passo que as 
matérias que constituem um risco elevado 
devem apenas ser utilizadas para fins fora 
da cadeia alimentar, a utilização de 
matérias que constituem um risco inferior 
deveria ser permitida em condições 
seguras. Em particular, deveriam ser 
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envidados todos os esforços para 
promover a utilização de subprodutos 
animais como fontes bioenergéticas.

Alteração 7

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 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. Além disso, deveriam ser 
promulgadas disposições específicas para 
a aprovação de unidades de incineração 
de baixa capacidade.

Justificação

O artigo 12.º e o anexo IV do Regulamento (CE) n.º 1774/2002 em vigor prevêem condições 
específicas para a aprovação de incineradores de baixa capacidade. Essas disposições devem 
ser mantidas nas medidas de execução estabelecidas pela Comissão.
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Alteração 8

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 ou como fonte 
bioenergética 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.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) A Directiva 2002/98/CE determina 
que os subprodutos animais são 
abrangidos pela legislação relativa aos 
resíduos se forem eliminados por meio de 
incineração ou em aterro ou se forem 
enviados para uma instalação de biogás e 
compostagem. Essa directiva também 
autoriza a Comissão a especificar em que 
circunstâncias é que certas matérias não 
são considerados como resíduos. Antes da 
data de aplicação do presente 
regulamento, a Comissão deve apresentar 
medidas adequadas, ao abrigo dessa 
directiva, com vista a clarificar melhor 
que os subprodutos animais usados como 
combustíveis não são abrangidos pela 
legislação relativa aos resíduos.
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Justificação

A Comissão deve clarificar que os subprodutos animais usados como combustíveis não são 
abrangidos pela legislação relativa aos resíduos.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) É adequado esclarecer os requisitos 
aplicáveis à colocação no mercado de 
subprodutos animais e produtos derivados 
destinados à alimentação animal e a 
fertilizantes e correctivos orgânicos do 
solo, para assegurar a protecção da cadeia 
alimentar humana e animal. Apenas as 
matérias de categoria 3 deveriam ser 
utilizadas para fins de alimentação animal. 
Os fertilizantes produzidos com base em 
subprodutos animais podem afectar a 
segurança da cadeia alimentar humana e 
animal. Quando forem fabricados a partir 
de material proteico, deveria 
acrescentar-se um componente, tal como 
uma substância inorgânica ou indigesta, 
a fim de impedir a sua utilização directa 
para fins de alimentação animal.

(41) É adequado esclarecer os requisitos 
aplicáveis à colocação no mercado de 
subprodutos animais e produtos derivados 
destinados à alimentação animal e a 
fertilizantes e correctivos orgânicos do 
solo, para assegurar a protecção da cadeia 
alimentar humana e animal. Apenas as 
matérias de categoria 3 deveriam ser 
utilizadas para fins de alimentação animal. 
Os fertilizantes produzidos com base em 
subprodutos animais podem afectar a 
segurança da cadeia alimentar humana e 
animal. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) O Regulamento (CE) n.º 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 

(45) O Regulamento (CE) n.º 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 
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deveria continuar a ser permitida ao abrigo 
do presente regulamento, em conformidade 
com condições estabelecidas para impedir 
a propagação de doenças.

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.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A derrogação actual referente a 
enterramento e incineração de subprodutos 
animais não transformados deveria ser 
alargada a áreas onde o acesso não seja 
praticamente possível ou apresente um 
risco para a saúde e segurança do pessoal
de recolha. A experiência adquirida com a 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1774/2002 mostrou que, em tais 
circunstâncias excepcionais, a eliminação 
por enterramento ou incineração no local 
podem justificar-se para assegurar a 
eliminação rápida de animais e se evitar a 
propagação de riscos de doenças. A 
dimensão global das áreas remotas num 
Estado-Membro deveria ser limitada, para 
assegurar que é cumprida a obrigação 
geral de ter em vigor um sistema de 
eliminação adequado que cumpra as 
regras estabelecidas no presente 
regulamento.

(47) A derrogação actual referente a 
enterramento e incineração de subprodutos 
animais não transformados deveria ser 
alargada a áreas onde o acesso não seja 
praticamente possível, onde a recolha de 
subprodutos animais seja onerosa em 
termos financeiros e administrativos ou
apresente um risco para a saúde e 
segurança do pessoal de recolha. A 
experiência adquirida com a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002 mostrou 
que, em tais circunstâncias excepcionais, a 
eliminação por enterramento ou 
incineração no local podem justificar-se 
para assegurar a eliminação rápida de 
animais e se evitar a propagação de riscos 
de doenças. A dimensão global das áreas 
remotas num Estado-Membro deveria ser 
determinada pela autoridade competente 
do Estado-Membro.

Justificação

A definição de áreas remotas deveria incumbir às autoridades competentes dos 
Estados-Membros.
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Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Alimentos crus para animais de 
companhia 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;

Justificação

A exclusão destes produtos do âmbito de aplicação da legislação em vigor deve ser mantida. 

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) Alimentos crus 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 legislação 
nacional;

Justificação

A exclusão destes produtos do âmbito de aplicação da legislação em vigor deve ser mantida. 
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

d-A) Chorume obtido, conservado ou 
utilizado como fertilizante na exploração 
agrícola de origem;

Justificação

As regras relativas à eliminação e utilização seguras de subprodutos animais não abrangem 
a utilização de chorume na exploração agrícola. 

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 17

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento não se aplica 
aos seguintes produtos derivados, sujeitos 
ao regime especial estabelecido no capítulo 

3. No caso dos seguintes produtos 
derivados, só é aplicável o regime especial 
estabelecido no capítulo VI:
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VI:

Justificação

Clarificação do âmbito de aplicação do regulamento.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Produtos finais provenientes da 
transformação segura de biocombustíveis 
derivados de subprodutos animais.

Justificação

Quando o sebo é utilizado como matéria-prima para a produção de biocombustível, os 
subprodutos como o glicerol e o sulfato de potássio podem ser considerados seguros após o
tratamento "oleoquímico" na refinaria. A sua utilização deveria ser permitida sem outras 
restrições. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Animais de companhia», qualquer 
animal que pertença a espécies 
normalmente nutridas e mantidas por seres 
humanos para outros fins diferentes da 
pecuária e constantes do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 998/2003;

(5) «Animais de estimação ou de 
companhia», qualquer animal que pertença 
a espécies nutridas, criadas ou mantidas 
por seres humanos para outros fins 
diferentes da pecuária mas normalmente 
não destinados a serem consumidos por 
seres humanos, nem utilizados como
alimentos para animais de criação na 
Comunidade;

Justificação

A referência ao Regulamento (CE) n.º 998/2003 relativo à circulação sem carácter comercial 
de animais de companhia não deve ser utilizada como uma lista exaustiva, pois limitaria 
inadvertidamente o âmbito de aplicação do presente regulamento.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Colocação no mercado», qualquer 
operação que tenha por objectivo fornecer 
a terceiros, na Comunidade, subprodutos 
animais, ou produtos derivados, para 
efeitos de venda ou de qualquer outra 
forma de transferência para terceiros, a 
título gratuito ou oneroso, ou de 
armazenagem com vista ao fornecimento a 
terceiros;

(8) «Colocação no mercado», qualquer 
operação que tenha por objectivo fornecer 
a terceiros, na Comunidade, subprodutos 
animais, produtos derivados ou produtos 
finais, para efeitos de venda ou de 
qualquer outra forma de transferência para 
terceiros, a título gratuito ou oneroso, ou de 
armazenagem com vista ao fornecimento a 
terceiros;

Justificação

Por razões de clarificação e para uma melhor distinção entre “produtos derivados” e 
“produtos finais”, é conveniente inserir a noção de “produto final”.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Produto final», qualquer produto 
transformado em conformidade com o 
presente regulamento e acondicionado em
embalagens destinadas ao consumidor;

Justificação

Nos termos do Regulamento (CE) n.º 1774/2002 em vigor, a definição de “produto 
transformado” é tão lata como a definição proposta para os “produtos derivados”. Tanto a 
antiga como a nova definição abrangem produtos que são alvo de uma ou mais 
transformações, assim como produtos intermediários, e podem ser interpretadas como sendo 
igualmente aplicáveis aos produtos finais. O aditamento da definição de “produto final” 
permite evitar as ambiguidades resultantes dessa definição lata. Permite também determinar 
melhor o “ponto de aplicação final” do regulamento.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

(23) «Área remota», uma área em que a 
população animal é tão reduzida e as 
instalações de eliminação se encontram tão 
afastadas que as medidas necessárias para a 
recolha e o transporte de subprodutos 
animais seriam inaceitavelmente onerosas 
em comparação com a eliminação local;

(23) «Área remota», uma área em que as 
instalações de eliminação se encontram tão 
afastadas que as medidas necessárias para a 
recolha e o transporte de subprodutos 
animais seriam inaceitavelmente onerosas
em termos financeiros e administrativos
em comparação com a eliminação local. A
autoridade competente de cada 
Estado-Membro terá a responsabilidade 
de definir a área remota no seu território;

Justificação

A definição de áreas remotas deveria incumbir às autoridades competentes dos 
Estados-Membros.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

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. Cada um dos Estados-Membros e as
regiões autónomas dotadas de 
competências próprias asseguram que 
existe no seu território uma infra-estrutura 
adequada que assegura que os subprodutos 
animais são:

Justificação

Os níveis subnacionais de governação devem intervir na correcta aplicação do regulamento.
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros: 2. Os Estados-Membros e as regiões 
autónomas dotadas de competências 
próprias:

Justificação

Os níveis subnacionais de governação devem intervir na correcta aplicação do regulamento.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 4 - n.º 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 dum sistema 
para a recolha e eliminação de subprodutos 
animais, que funciona eficientemente e que 
é monitorizado continuamente pela 
autoridade competente;

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.

Alteração 26

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 

Suprimido
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artigo 6.º.

Justificação

Consequência da alteração que insere uma nova alínea f-A) no n.º 1 do artigo 6.º.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Requisitos aplicáveis à incineração,
co-incineração e à combustão de 
subprodutos animais e produtos derivados, 
tal como referido no n.º 1, alíneas c), d) e 
e), do artigo 6.º;

a) Requisitos aplicáveis à combustão,
incineração e co-incineração em 
instalações de baixa e elevada capacidade
de subprodutos animais e produtos 
derivados, tal como referido no n.º 1, 
alíneas c), d) e e), do artigo 6.º;

Justificação

O artigo 12.º e o anexo IV do Regulamento (CE) n.º 1774/2002 em vigor prevêem condições 
específicas para a aprovação de incineradores de baixa capacidade. Essas disposições devem 
ser mantidas nas medidas de execução estabelecidas pela Comissão.

Alteração 28

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

Justificação

As matérias de categoria 3 deveriam, em princípio, ser utilizadas para fins de alimentação 
animal e, por conseguinte, não deveriam incluir matérias de origem duvidosa.
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Alteração 29

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.°;

Suprimido

Justificação

As matérias de categoria 3 deveriam, em princípio, ser utilizadas para fins de alimentação 
animal e, por conseguinte, não deveriam incluir matérias de origem duvidosa.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

A pedido da autoridade competente de um 
Estado-Membro ou por sua própria 
iniciativa, a Comissão pode alterar os 
artigos 11.°, 12.º, e 13.º, 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.

Justificação

Os Estados-Membros e as respectivas autoridades competentes devem ter a possibilidade de 
encetar um debate no âmbito do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal 
sobre uma eventual adaptação da definição de categorias ao progresso científico.
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Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

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. 

Alteração 32

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 
ou matérias não esterilizados que os 
contenham ou deles derivem;

Justificação

O Parlamento insistiu em diversas ocasiões na necessidade de uma recuperação, 
esterilização e eliminação em condições seguras dos restos de cozinha e de mesa, a fim de 
dar cumprimento à proibição total relativa a alimentos para animais (ver posição do PE no 
processo legislativo para a adopção do Regulamento (CE) n.º 1774/2002 e a sua posição na
primeira leitura da directiva-quadro sobre resíduos, adoptada em 13 de Fevereiro de 2007).

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto na alínea a), os 
Estados-Membros podem fixar 
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valores-limiar para a presença acidental 
de pequenas quantidades de proteína 
animal nos alimentos para animais que só 
possa ser evitada por meios 
desproporcionados.

Justificação

A proibição da “ reciclagem intra-espécies” conduziu a uma separação das cadeias de 
processamento dos subprodutos animais provenientes de animais de espécies diferentes. Os 
Estados-Membros devem dispor de um certo grau de flexibilidade no que se refere à presença 
de vestígios de proteína animal provenientes de animais da mesma espécie. 

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto na alínea b), os 
Estados-Membros asseguram que os 
restos de cozinha e de mesa sejam 
comprovadamente eliminados por 
empresas licenciadas, esterilizados e 
eliminados em condições seguras
mediante processos adequados. Os 
Estados-Membros só podem autorizar a 
utilização de restos de cozinha e de mesa 
em alimentos para suínos se a 
recuperação com segurança, a 
esterilização e a conformidade com outras 
disposições do presente regulamento 
forem objecto de uma monitorização em 
todos os aspectos.

Justificação

O Parlamento insistiu em diversas ocasiões na necessidade de uma recuperação, 
esterilização e eliminação em condições seguras dos restos de cozinha e de mesa, a fim de 
dar cumprimento à proibição total relativa a alimentos para animais (ver posição do PE no 
processo legislativo para a adopção do Regulamento (CE) n.º 1774/2002 e a sua posição na 
primeira leitura da directiva-quadro sobre resíduos, adoptada em 13 de Fevereiro de 2007). 
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Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea e) – subalínea 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 
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:

ii) no caso do chorume, do conteúdo 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 , após ou sem 
transformação prévia:

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 36

Proposta de regulamento
Artigo 22 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) No caso de matérias de categoria 2 e 
categoria 3 e se autorizado pela autoridade 
competente:

e) No caso de matérias de categoria 2 e 
categoria 3 e se autorizado pela autoridade 
competente:

i) utilizados na preparação e na aplicação 
na terra das preparações biodinâmicas, tal 
como referidas na parte A, ponto 2.3, do 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 2092/91;

i) utilizados na preparação e na aplicação 
na terra das preparações biodinâmicas, tal 
como referidas na parte A, ponto 2.3, do 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 2092/91;

ii) utilizados para a alimentação de 
animais de companhia;

Justificação

Nos termos do Regulamento (CE) n.º 1774/2002 em vigor, apenas as matérias de categoria 3
podem ser transformadas em alimentos para animais de companhia. A autorização de 
alimentar animais de companhia com matérias não transformadas de categoria 2 e categoria 
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3 vai contra os princípios gerais das regras relativas aos subprodutos animais. Poderia 
igualmente dar azo a fraudes, tais como o encaminhamento incontrolado dessas matérias não 
transformadas para utilizações não previstas.

Alteração 37

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;

Justificação

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

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Transporte, processamento, 
utilização ou eliminação de restos de 
cozinha e de mesa; até à adopção das 
disposições correspondentes, os 
Estados-Membros podem elaborar ou 
manter disposições nacionais sobre o 
transporte, processamento, utilização ou 
eliminação de restos de cozinha e de 
mesa. 
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Alteração 39

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.º 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.

Justificação

A isenção deve abranger a alimentação de espécies protegidas ou em perigo nas quais se 
constate um défice alimentar ou a consequente redução da população. As normas de 
execução e a espécie em questão serão determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º 
(Comité).

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A isenção deve abranger a alimentação de espécies protegidas ou em perigo nas quais se 
constate um défice alimentar ou a consequente redução da população. As normas de 
execução e a espécie em questão serão determinadas nos termos do n.º 4 do artigo 48.º 
(Comité).
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Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

c) Por incineração ou enterramento no 
local ou por outros meios, sob a supervisão 
oficial, que impeçam a transmissão de 
riscos para a saúde pública e animal, de 
matérias de categoria 1 referidas na alínea 
b), subalínea ii), do artigo 11.º, de matérias 
de categoria 2 e de categoria 3 em áreas 
onde o acesso é praticamente impossível 
ou onde o acesso seria apenas possível em 
circunstâncias relacionadas com questões 
geográficas ou climáticas ou devido a uma 
catástrofe natural, que apresentam riscos 
para a saúde e segurança do pessoal que 
realiza a recolha ou onde o acesso 
necessitaria a utilização de meios de 
recuperação desproporcionados;

c) Por incineração ou enterramento no 
local ou por outros meios, sob a supervisão 
oficial, que impeçam a transmissão de 
riscos para a saúde pública e animal, de 
matérias de categoria 1 referidas na alínea 
b), subalínea ii), do artigo 11.º, de matérias 
de categoria 2 e de categoria 3 em áreas 
onde o acesso é praticamente impossível, 
onde o acesso imporia uma sobrecarga 
financeira ou administrativa
desproporcionada ou onde o acesso seria 
apenas possível em circunstâncias 
relacionadas com questões geográficas ou 
climáticas ou devido a uma catástrofe 
natural, que apresentam riscos para a saúde 
e segurança do pessoal que realiza a 
recolha ou onde o acesso necessitaria a 
utilização de meios de recuperação 
desproporcionados;

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

d) Por outros meios que não a incineração 
ou o enterramento no local, sob a 
supervisão oficial, de matérias de categoria 
2 e de categoria 3 que não constituam um 
risco para a saúde pública e animal obtidas 
nas instalações de operadores que apenas 
manipulem, por semana, um determinado 
volume desses subprodutos animais fixado 
em conformidade com a alínea c) do 
primeiro parágrafo do n.º 4, em função da 
natureza das actividades exercidas e das 
espécies de origem dos subprodutos 
animais em causa;

d) Por meios que incluam a incineração ou 
o enterramento no local, sob a supervisão 
oficial, de matérias de categoria 2 e de 
categoria 3 que não constituam um risco 
para a saúde pública e animal obtidas nas 
instalações de operadores que apenas 
manipulem, por semana, um determinado 
volume desses subprodutos animais fixado
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em função da natureza 
das actividades exercidas e das espécies de 
origem dos subprodutos animais em causa;
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Justificação

A definição do volume máximo que pode ser sujeito a uma operação de eliminação
simplificada deveria incumbir às autoridades competentes dos Estados-Membros.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 15.º, as autoridades competentes 
podem autorizar medidas com vista ao 
confinamento temporário de animais e 
partes de animais, cumprindo a definição 
da alínea f) do artigo 12.º, em condições 
que evitem riscos para a saúde pública e 
animal antes da sua eliminação em 
conformidade com o artigo 20.º deste 
regulamento.

Justificação

A introdução do confinamento aumenta a flexibilidade da recolha de subprodutos animais 
sem comprometer a saúde pública e animal. Essa flexibilidade irá melhorar a 
sustentabilidade e o perfil ambiental da recolha de SPA, devido à redução da frequência da 
recolha e possivelmente à redução dos volumes a recolher.

Alteração 44

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. 
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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.

Alteração 45

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 de 
matéria no local e do confinamento 
temporário de animais e partes de animais 
até à sua eliminação;

Justificação

A introdução do confinamento aumenta a flexibilidade da recolha de subprodutos animais 
sem comprometer a saúde pública e animal. Essa flexibilidade irá melhorar a 
sustentabilidade e o perfil ambiental da recolha de SPA, devido à redução da frequência da 
recolha e possivelmente à redução dos volumes a recolher.

Alteração 46

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

Justificação

A definição de áreas remotas deveria incumbir às autoridades competentes dos 
Estados-Membros.
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Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

c) O volume dos subprodutos animais, em 
função da natureza das actividades e das 
espécies de origem, tal como referido na 
alínea d) do n.º 1;

c) Os critérios de fixação do volume dos 
subprodutos animais, em função da 
natureza das actividades e das espécies de 
origem, tal como referido na alínea d) do 
n.º 1;

Justificação

A definição do volume máximo que pode ser sujeito a uma operação de eliminação 
simplificada deveria incumbir às autoridades competentes dos Estados-Membros. Contudo, a 
Comissão deveria estar habilitada a estabelecer critérios harmonizados para a fixação desse 
volume. 

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 30 – título

Texto da Comissão Alteração

Controlos oficiais Controlos oficiais e guias de boas práticas

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Toda a cadeia de subprodutos 
animais - desde o local de geração até ao 
tratamento, utilização ou eliminação -
será sujeita a controlos oficiais.
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão assegura que os guias de 
boas práticas, elaborados, validados e 
revistos de acordo com o capítulo III do
Regulamento (CE) n.º 183/2005 que 
estabelece requisitos de higiene dos 
alimentos para animais, incluem 
orientações práticas sobre os requisitos 
impostos pelo presente regulamento ao 
sector em causa.

Justificação

Os guias validados nos termos do Regulamento (CE) n.º 183/2005 fornecem orientações ao 
sector em causa e às autoridades de controlo sobre a recolha e a explicação dos requisitos 
em matéria de segurança e do sistema de análise de risco e dos pontos de controlo críticos 
(HACCP) previstos nos diversos actos comunitários. Esses guias constituem um instrumento 
essencial, nomeadamente para as pequenas e médias empresas, para a correcta aplicação da 
legislação comunitária e um instrumento de autocontrolo eficaz das instalações. A obrigação 
de incluir nesses guias os requisitos relativos aos subprodutos animais previstos no 
regulamento permitiria completar este último com um aspecto primordial da legislação 
comunitária em matéria de segurança. 

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Impor condições concretas às 
instalações e estabelecimentos, a fim de 
rectificar as deficiências existentes.

Justificação

Além da suspensão ou retirada de aprovações, também deve ser concedida às autoridades 
competentes a possibilidade de rectificar deficiências e impor condições.
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Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro redige uma lista 
de instalações, estabelecimentos e 
utilizadores que foram aprovados ou 
registados em conformidade com o 
presente regulamento e de 
estabelecimentos no seu território sobre os 
quais foi facultada informação em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 40.º.

1. Cada Estado-Membro e região 
autónoma dotada de competências 
próprias redige uma lista de instalações, 
estabelecimentos e utilizadores que foram 
aprovados ou registados em conformidade 
com o presente regulamento e de 
estabelecimentos no seu território sobre os 
quais foi facultada informação em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 40.º.

Justificação

Os níveis subnacionais de governação devem intervir na correcta aplicação do regulamento.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode conceder derrogações 
ao disposto nos n.ºs 1 a 4, no que diz 
respeito à expedição de chorume 
transportado entre dois pontos localizados 
na mesma exploração agrícola ou entre 
explorações agrícolas situadas nas regiões 
fronteiriças de Estados-Membros que 
partilham uma fronteira comum.

7. A Comissão pode conceder derrogações 
ao disposto nos n.ºs 1 a 4, no que diz 
respeito à expedição de chorume ou de 
matérias destinadas à produção de 
bioenergia transportados entre dois pontos 
localizados na mesma exploração agrícola 
ou entre explorações agrícolas situadas nas 
regiões fronteiriças de Estados-Membros 
que partilham uma fronteira comum.

Justificação

Deveriam ser previstas derrogações não só para o transporte de chorume mas também para 
o transporte de matérias utilizadas para a produção de energias renováveis. 
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os produtos finais podem ser 
colocados no mercado sem restrições.

Justificação

Embora a proposta preveja uma chamada “aplicação final” para os produtos derivados
destinados a um processamento, tratamento ou transformação ulterior em instalações 
especializadas (por exemplo, produtos cosméticos, medicamentos, etc.), só seria lógico 
prever essa aplicação final para os produtos finais que não sejam alvo de um tratamento, 
transformação ou processamento ulterior mas que são colocados no mercado em embalagens 
prontas para venda, como os alimentos para animais de companhia produzidos em 
conformidade com os requisitos de segurança do presente regulamento. 
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