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Amendamentul 83
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Amendamentul 84
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. nl

Amendamentul 85
Jan Mulder

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. nl
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Amendamentul 86
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, pentru a preveni riscurile 
reprezentate de animalele sălbatice, 
carcasele sau părți ale carcaselor unor 
astfel de animale suspectate de a fi afectate 
de o maladie contagioasă ar trebui să facă 
obiectul unor norme stabilite prin prezentul 
regulament. Această includere nu ar trebui 
să implice o obligație de a colecta și a 
elimina corpurile animalelor sălbatice 
moarte sau vânate în habitatul lor natural. 
Dacă se respectă bunele practici de 
vânătoare, intestinele și alte părți corporale 
ale vânatului pot fi eliminate în condiții de 
siguranță la fața locului. Subprodusele de 
origine animală provenind din vânat 
trebuie să respecte dispozițiile prezentului 
regulament doar în măsura în care 
legislația referitoare la igiena alimentelor 
se aplică introducerii pe piață a 
respectivului vânat și implică operații 
efectuate de unități care manipulează 
vânatul.

(13) În plus, pentru a preveni riscurile 
reprezentate de animalele sălbatice, 
carcasele sau părți ale carcaselor unor 
astfel de animale suspectate de a fi afectate 
de o maladie contagioasă ar trebui să facă 
obiectul unor norme stabilite prin prezentul 
regulament. Această includere nu ar trebui 
să implice o obligație de a colecta și a 
elimina corpurile animalelor sălbatice 
moarte sau vânate în habitatul lor natural. 
Dacă se respectă legislația în domeniul 
vânătorii, intestinele și alte părți corporale 
ale vânatului pot fi eliminate în condiții de 
siguranță la fața locului. Subprodusele de 
origine animală provenind din vânat 
trebuie să respecte dispozițiile prezentului 
regulament doar în măsura în care 
legislația referitoare la igiena alimentelor 
se aplică introducerii pe piață a 
respectivului vânat și implică operații 
efectuate de unități care manipulează 
vânatul.

Or. de

Justificare

Formularea „bunele practici de vânătoare” reprezintă un concept juridic vag, care nu există 
ca atare în legislația privind vânătoarea și ar putea, prin urmare, avea drept consecință 
incertitudine juridică și interpretări diferite. Întrucât practicarea vânătorii depinde de 
legislația în domeniul vânătorii a fiecărui stat membru, ar fi oportună alegerea acestei 
definiții clare.
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Amendamentul 87
John Bowis, Neil Parish

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Subprodusele de origine animală ar 
trebui folosite doar dacă riscurile afectării 
sănătății publice sau animale sunt 
minimalizate în cursul prelucrării lor și în 
cursul introducerii pe piață a produselor 
fabricate pe bază de subproduse de origine 
animală. Dacă această opțiune nu este 
disponibilă, subprodusele de origine 
animală ar trebui eliminate în condiții de 
siguranță. Opțiunile disponibile pentru 
utilizarea subproduselor de origine animală 
de diferite categorii ar trebui clarificate 
astfel încât să fie coerente cu legislația 
comunitară.

(33) Subprodusele de origine animală ar 
trebui folosite doar dacă riscurile 
afectării sănătății publice sau animale 
sunt minimalizate în cursul prelucrării lor 
și în cursul introducerii pe piață a 
produselor fabricate pe bază de 
subproduse de origine animală.
Prelucrarea și introducerea pe piață ar 
trebui să aibă loc sub rezerva aprobării de 
către autoritățile competente. Când sunt 
utilizate în acest mod, subprodusele 
animale și produsele derivate ar trebui 
clasificate drept produse, nu drept 
deșeuri. Dacă această opțiune a utilizării 
autorizate nu este disponibilă, 
subprodusele de origine animală ar trebui 
eliminate sub formă de deșeuri în 
condiții de siguranță. Opțiunile 
disponibile pentru utilizarea 
subproduselor de origine animală de 
diferite categorii ar trebui clarificate 
astfel încât să fie coerente cu legislația 
comunitară. Comisia ar trebui să 
gestioneze un registru al utilizărilor 
aprobate, care să fie actualizat prin 
procedura comitetului.

Or. en

Justificare

Pentru a face o distincție clară între legislația privind subprodusele animale și produsele 
derivate și legislația privind deșeurile.



AM\765117RO.doc 7/66 PE419.854v01-00

RO

Amendamentul 88
John Bowis, Neil Parish

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Eliminarea subproduselor de origine 
animală și a produselor derivate ar trebui să 
se efectueze în conformitate cu legislația 
de mediu referitoare la depozitările în gropi 
de gunoi și la incinerarea reziduurilor. 
Pentru a asigura coerența, incinerarea ar 
trebui efectuată în conformitate cu 
Directiva 2000/76/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 decembrie 
2000 privind incinerarea deșeurilor22. 
Coincinerarea reziduurilor – fie că e vorba 
de operațiunea de recuperare sau eliminare 
– este subiectul unor condiții similare de 
autorizare și prelucrare ca reziduu de 
incinerat, în special în ceea privește 
valorile limită de emisie în aer, evacuarea 
apei reziduale și a reziduurilor, precum și 
cerințele referitoare la control, 
monitorizare și măsurare. Prin urmare, 
coincinerarea directă, fără prelucrare 
prealabilă, a tuturor celor trei categorii ar 
trebui permisă.

(34) Eliminarea subproduselor de origine 
animală sub formă de deșeuri și a 
produselor derivate ar trebui să se 
efectueze în conformitate cu legislația de 
mediu referitoare la depozitările în gropi de 
gunoi și la incinerarea reziduurilor. Pentru 
a asigura coerența, incinerarea ar trebui 
efectuată în conformitate cu Directiva 
2000/76/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 4 decembrie 2000 privind 
incinerarea deșeurilor22. Coincinerarea 
reziduurilor – fie că e vorba de operațiunea 
de recuperare sau eliminare – este subiectul 
unor condiții similare de autorizare și 
prelucrare ca reziduu de incinerat, în 
special în ceea privește valorile limită de 
emisie în aer, evacuarea apei reziduale și a 
reziduurilor, precum și cerințele referitoare 
la control, monitorizare și măsurare. Prin 
urmare, coincinerarea directă, fără 
prelucrare prealabilă, a tuturor celor trei 
categorii ar trebui permisă în cazul în care 
s-a stabilit că acestea trebuie eliminate 
sub formă de deșeuri și nu fac obiectul 
prelucrării sau utilizării sub formă de 
produse sau produse derivate.

Or. en

Justificare

Pentru a face o distincție clară între legislația privind subprodusele animale și produsele 
derivate și legislația privind deșeurile.
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Amendamentul 89
Frieda Brepoels

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Justificare

Termenul „valorificare” este mai corect decât termenul „recuperare”.  Acest termen este 
utilizat și în Directiva-cadru 2008/98/CE privind deșeurile.
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Amendamentul 90
Frieda Brepoels

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(35) Utilizarea subproduselor de origine 
animală sau a produselor derivate pe post 
de combustibil în procesul de combustie 
poate fi autorizată, iar aceasta este
considerată ca fiind o operațiune de 
valorificare. Totuși, o asemenea utilizare 
ar trebui să se desfășoare în condiții care 
asigură protecția sănătății publice și 
animale, precum și în conformitate cu 
standardele de mediu prevăzute în 
Directiva 2000/76/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 decembrie 
2000 privind incinerarea deșeurilor.

Or. nl

Justificare

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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Amendamentul 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Înființarea de stații de hrănire speciale nu ar trebui limitată la păsările necrofage. Alte 
păsări ocazional necrofage pe cale de dispariție sau protejate, precum zăganul și vulturul 
imperial, pot de asemenea să beneficieze de acestea.

Amendamentul 92
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Sterilizarea prin presiune și condițiile 
de transport auxiliare pot fi impuse astfel 
încât să se asigure controlul unor riscuri 
posibile. Pentru a asigura stabilirea 
provenienței materialului și cooperarea 
dintre autoritățile competente din statele 
membre care controlează fluxul de 
material ar trebui utilizat sistemul 

(51) Sterilizarea prin presiune și condițiile 
de transport auxiliare pot fi impuse astfel 
încât să se asigure controlul unor riscuri 
posibile. Pentru a asigura stabilirea 
provenienței materialului și pentru a evita 
reetichetarea ilegală a cărnii și a 
produselor din carne, care a condus în 
trecut la o serie de scandaluri legate de 
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TRACES, introdus prin Decizia 
2004/292/CE a Comisiei din 30 martie 
2004 privind punerea în aplicare a 
sistemului TRACES, în scopul de a oferi 
informații referitoare la expedierea 
materialului de categoria 1 și categoria 2 și 
a produselor derivate din operațiunile de 
ecarisare, precum și a proteinelor de 
origine animală din categoria 3.

carnea stricată, cooperarea dintre 
autoritățile competente din statele 
membre care controlează fluxul de 
material ar trebui intensificată.   Prin 
urmare, ar trebui utilizat sistemul 
TRACES, introdus prin Decizia 
2004/292/CE a Comisiei din 30 martie 
2004 privind punerea în aplicare a 
sistemului TRACES, în scopul de a oferi 
informații referitoare la expedierea 
materialului de categoria 1 și categoria 2 și 
a produselor derivate din operațiunile de 
ecarisare, precum și a proteinelor de 
origine animală din categoria 3.

Or. en

Amendamentul 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a –  punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) care nu sunt suspectate a suferi o 
infecție comunicabilă în cazul oamenilor 
sau animalelor, cu excepția animalelor 
acvatice aduse pe pământ în scop 
comercial;

(i) care nu sunt suspectate a fi afectate de o 
infecție comunicabilă în cazul oamenilor 
sau animalelor, cu excepția animalelor 
acvatice aduse pe pământ în scop 
comercial;

Or. es

Justificare

Se propune termenul „afectate” pentru a se referi la infestările cu paraziți.
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Amendamentul 94
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) subprodusele de origine animală 
provenite de la animale sălbatice vânate și 
din carnea acestora, menționate la articolul 
1 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul 
(CE) nr. 853/2004;

b) subprodusele de origine animală 
provenite de la animale sălbatice și din 
carnea acestora, menționate la articolul 1 
alineatul (3) litera (e) din Regulamentul 
(CE) nr. 853/2004;

Or. de

Justificare

Conceptele nedefinite de „animale sălbatice vânate” și „carnea animalelor sălbatice vânate” 
ar trebui înlocuite de conceptele de „animale sălbatice” și „carnea animalelor sălbatice”, în 
vederea asigurării unui limbaj unitar în domeniul produselor alimentare, deoarece, prin 
referirea la dispoziția corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, este clar faptul 
că este vorba despre animale și, respectiv, carne a animalelor vânate. 

Amendamentul 95
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) laptele și colostrul sub formă lichidă și 
produsele derivate care sunt obținute, 
păstrate, eliminate sau utilizate în ferma de 
origine;

d) laptele crud și colostrul sub formă 
lichidă și produsele derivate care sunt 
obținute, păstrate, eliminate sau utilizate în 
ferma de origine;

Or. de

Justificare

Termenul de „lapte sub formă lichidă” nu este definit nici în Regulamentul privind 
subprodusele de origine animală, nici în regulamentele pachetului privind igiena. Se preferă 
așadar utilizarea termenului de „lapte crud”.
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O delimitare a laptelui deshidratat, așa cum încă era cazul în Regulamentul (CE) nr. 
1774/2002, nu mai este necesară, deoarece în aceeași frază se vorbește despre „produsele 
derivate”, printre care se numără și laptele praf și laptele deshidratat care se obține din 
acesta.

Amendamentul 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db)  cantitățile mici de subproduse din 
categoria 3, rezultate în unitățile de 
vânzare cu amănuntul a căror activitate 
este marginală, locală sau restrânsă, în 
conformitate cu normele naționale;

Or. es
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Justificare

Scutirea ar trebui să se aplice unor cantități mici de subproduse din categoria 3 rezultate în 
unități de vânzare cu amănuntul în conformitate cu normele naționale, dat fiind faptul că, în 
aceste unități, măsurile de depozitare și colectare din prezentul regulament ar fi 
disproporționate în raport cu natura și volumul subproduselor generate.

Amendamentul 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) deșeurile de catering, exceptând 
situațiile în care 

(f) deșeurile de catering, precum și din 
unitățile comerciale cu amănuntul și 
angro, exceptând situațiile în care 

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 99
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) produsele oleochimice obținute în 
conformitate cu dispozițiile stabilite în 
cadrul normelor de aplicare prin 
hidroliză, saponificare sau hidrogenare 
din grăsimi animale. 

Or. de

Justificare

Produsele oleochimice obținute din grăsimi animale nu mai reprezintă, în urma proceselor de 
hidroliză, saponificare sau hidrogenare, un risc la adresa sănătății oamenilor sau 
animalelor. 

Amendamentul 100
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Subprodusele de origine animală 
destinate animalelor carnivore sau 
omnivore aparținând unor specii sălbatice 
crescute de om, însă nu pentru consumul 
uman, în măsura în care sunt hrănite cu 
subproduse de origine animală care 
corespund sau sunt similare obiceiurilor 
lor alimentare, în măsura în care nu este 
vorba despre subproduse de origine 
animală care să implice mari riscuri de 
EST.

Or. de
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Justificare

Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 trebuie limitat mai mult: 
Hrănirea leilor sau a urșilor cu bovine sau antilope întregi, de exemplu, sau hrănirea 
reptilelor cu șoareci corespund alimentației naturale a acestor animale și ar trebui să fie 
permise necondiționat.  

Posibilitățile de derogare în articolul 27 alineatul (2) din acest proiect sunt insuficiente, 
deoarece în acest caz se pot stabili derogări numai pentru hrănirea animalelor din grădinile 
zoologice (nu și a celor de circ) cu animale moarte sau părți de animale care conțin 
materiale specifice de risc (MSR). 

Amendamentul 101
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Justificare

Din propunere lipsește excluderea din domeniul de aplicare în conformitate cu articolul 1 
alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002. Aceasta ar trebui reintrodusă și 
extinsă pentru a include și hrana pentru animale de companie prelucrată și provenită din 
carne din măcelării domestice.
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Amendamentul 102
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) hrana pentru animale de companie, 
produsă în unități alimentare din 
materiale adecvate și în aceleași condiții 
de igienă ca și produsele alimentare;

Or. de

Justificare

Hrana pentru animale de companie, produsă în unități alimentare din materiale adecvate și 
în aceleași condiții de igienă ca și produsele alimentare, ar trebui exclusă din domeniul de 
aplicare. În aceste unități nu sunt necesare norme suplimentare în domeniul legislației 
privind subprodusele.
Cu toate acestea, în cazul unităților alimentare autorizate care au o desfacere și o rază de 
acțiune majore, ar trebui să existe - așa cum se prevede în articolul 7 alineatul (1) litera (a), 
coroborat cu articolul 32 - obligația de înregistrare.

Amendamentul 103
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera g d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) hrana pentru animale de companie 
produsă exclusiv din carcase sau din 
animale sacrificate destinate consumului, 
provenite din magazinele de vânzare cu 
amănuntul sau din incintele aflate lângă 
punctele de vânzare unde tranșarea, 
prelucrarea și depozitarea cărnii au loc 
numai în vederea vânzării directe, la fața 
locului, către consumator; 

Or. de
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Justificare

Din propunere lipsește excluderea din domeniul de aplicare în conformitate cu articolul 1 
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002. Aceasta ar trebui reintrodusă și 
extinsă pentru a include și hrana pentru animale de companie prelucrată.

Amendamentul 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre stabilesc, pentru 
teritoriul lor, normele aplicabile 
activităților, unităților și personalului 
menționate la alineatul (2) litera (db) al 
prezentului articol. Aceste norme vizează 
garantarea respectării obiectivelor 
stabilite în prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Normele privind tratarea subproduselor rezultate în unitățile de vânzare cu amănuntul, cum 
ar fi măcelăriile și pescăriile, ar trebui stabilite la nivelul fiecărui stat membru.

Amendamentul 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prezentul regulament nu afectează
legislația veterinară comunitară care are 
ca obiectiv eradicarea și controlul bolilor 
veterinare.

4. Prezentul regulament nu aduce atingere 
normelor comunitare pertinente 
referitoare la sănătatea publică și 
sănătatea animalelor, inclusiv normelor 
mai restrictive stabilite pentru prevenirea, 
controlul și eradicarea anumitor 
encefalopatii spongiforme transmisibile. 
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Or. es

Justificare

Amendamentul oferă mai multă precizie decât termenii „legislația veterinară comunitară”.

Amendamentul 106
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a)„nămoluri rezultate în urma 
centrifugării sau separării:” material 
rezultat în urma epurării/separării 
laptelui crud în lapte degresat și 
smântână ca subprodus. 

Or. de

Justificare

Prin introducerea punctului (25a) de mai sus se definește în mod clar litera suplimentară (n) 
din articolul 13.

Amendamentul 107
John Bowis, Neil Parish

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) „utilizare în calitate de combustibil 
pentru ardere" înseamnă utilizarea 
subproduselor animale și a produselor 
derivate nu pentru producție, ci pentru a 
genera energie prin intermediul unui 
proces de ardere.

Or. en
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Justificare

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

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. 

Amendamentul 108
Frieda Brepoels

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25bis) „utilizat în calitate de combustibil 
pentru ardere” înseamnă utilizarea 
subproduselor animale și a produselor 
derivate nu pentru producție, ci pentru a 
genera energie prin intermediul unui 
proces de ardere în conformitate cu 
standardele de mediu prevăzute în 
Directiva 2000/76/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 decembrie 
2000 privind incinerarea deșeurilor;

Or. nl

Justificare

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 
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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. 

Amendamentul 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Statele membre garantează existența pe 
teritoriul lor a unei infrastructuri adecvate
care asigură că subprodusele de origine 
animală sunt

Or. es

Justificare

Statele membre trebuie să asigure respectarea normelor în vigoare, dar nu sunt obligate să 
furnizeze operatorilor resursele necesare pentru respectarea principiului de bază „poluatorul 
plătește”. 

Amendamentul 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) asigură existența și funcționarea unui
sistem de colectare și eliminare a 
subproduselor de origine animală;

Or. es
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Justificare

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

Amendamentul 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) manipularea sau fabricarea de hrană 
pentru animalele de companie menționată 
la al treilea paragraf de la articolul 45.

eliminat 

Or. es

Justificare

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Amendamentul 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) manipularea sau fabricarea altor 
subproduse decât cele menționate la 
articolul 2 alineatul (3), cu excepția 
manipulării sau fabricării hranei pentru 
animalele de companie și a depozitării 
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produselor de origine animală în vederea 
includerii acestora sub formă de materie 
primă în producția de furaje.

Or. es

Justificare

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Amendamentul 113
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Excepții de la necesitatea autorizării Excepții de la necesitatea autorizării și 
obligația de înregistrare

Or. de

Justificare

Anumite unități care nu se supun obligației de înregistrare conform Regulamentului privind 
subprodusele de origine animală beneficiază de înregistrarea conform articolului 32 înaintea 
începerii activității, prin intermediul autorităților competente. Din considerentul 23 reiese că 
această înregistrare trebuie efectuată, respectiv că este necesară. În acest sens, în formularea 
obligației de înregistrare ar trebui evitată orice referire la o cerere și introdusă obligația de 
notificare. În caz contrar, articolul 31 (în special alineatul (2)) ar fi, de asemenea, inutil. 
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Amendamentul 114
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) operațiuni specificate în autorizația sau 
înregistrarea instalațiilor și unităților 
autorizate sau înregistrate în conformitate 
cu:

a) operațiuni specificate în autorizația unei 
unități în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 853/2004

i) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 sau
ii) Regulamentul (CE) nr. 183/2005;

Or. de

Justificare

Menționarea „instalațiilor” în acest regulament nu are sens (în Regulamentele (CE) nr. 
853/2004 și nr. 183/2005 sunt autorizate numai unități, nu și instalații). Se respinge o 
autorizare generală pentru prelucrarea, depozitarea sau alte operațiuni efectuate asupra 
subproduselor de origine animală în unitățile înregistrate în conformitate cu Regulamentele 
(CE) nr. 853/2004 sau nr. 183/2005 sau în cele autorizate în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 183/2005, deoarece în cazul acestor unități nu are loc o verificare amănunțită 
înaintea începerii activității și acest lucru ar duce la carențe în ceea ce privește controlul.

Amendamentul 115
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) operațiuni specificate în autorizația sau 
înregistrarea instalațiilor și unităților 
autorizate sau înregistrate în conformitate 
cu;

a) operațiuni specificate în autorizația unei 
unități în conformitate cu:

i) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 sau i) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 sau
ii) Regulamentul (CE) nr. 183/2005; ii) Regulamentul (CE) nr. 183/2005;

Or. de



AM\765117RO.doc 25/66 PE419.854v01-00

RO

Justificare

Die Nennung von "Anlagen" in dieser Vorschrift ist nicht systemkonsequent: In VO (EG) Nr. 
853/2004 und Nr. 183/2005 werden nur Betriebe, keine Anlagen zugelassen (vgl. Artikel 7 
Abs. 1 Buchst. a Nr. ii der VO über tierische Nebenprodukte). Die Begriffe sollten daher 
einheitlich verwendet werden. Eine Zulassungsfreiheit für die Verarbeitung, Lagerung und 
sonstige Handhabung tierischer Nebenprodukte in gemäß der VO (EG) Nr. 853/2004 oder 
VO (EG) Nr. 183/2005 registrierten Betrieben wird abgelehnt, weil bei diesen Betrieben vor 
Aufnahme der Tätigkeit keine umfassende Prüfung erfolgt. 

Amendamentul 116
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) instalații care fabrică biogaz sau 
compost în care subprodusele de origine 
animală și produsele derivate sunt 
transformate în conformitate cu 
parametri standard stabiliți în temeiul 
articolului 9 litera (c);

eliminat

Or. de

Justificare

Se respinge o autorizare generală a instalațiilor care fabrică biogaz sau compost în care 
subprodusele de origine animală sau produsele derivate sunt prelucrate în conformitate cu 
parametri standard stabiliți în temeiul articolului 9 litera (c). În cazul în care sunt prelucrate 
materiale periculoase pentru sănătatea animalelor, cum ar fi resturi de măcelărie, alimente 
vechi sau resturi alimentare și de bucătărie, se consideră necesară obligația de înregistrare, 
pentru a eradica, încă înaintea intrării în funcțiune a instalației, eventualele surse de risc. 
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Amendamentul 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) instalații care fabrică biogaz sau 
compost în care subprodusele de origine 
animală și produsele derivate sunt 
transformate în conformitate cu 
parametri standard stabiliți în temeiul 
articolului 9 litera (c);

eliminat

Or. es

Justificare

Chiar dacă pentru aceste instalații nu este necesară o autorizație, administrațiile publice vor 
fi obligate să verifice dacă acestea respectă legislația în vigoare. Excluderea acestora de la 
cerința de autorizare nu contribuie la realizarea obiectivului urmărit de Comisie privind 
reducerea birocrației.

Amendamentul 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Pentru a păstra conformitatea cu amendamentul prezentat care adaugă o nouă literă (fa) la 
articolul 6 alineatul (1).
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Amendamentul 119
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instalațiile și unitățile care sunt 
exceptate de la autorizare în conformitate 
cu paragraful 1, literele (a), (b) și (c) se 
înregistrează de către autoritatea 
competentă la solicitarea operatorului.

2. Operatorii, ale căror instalații sau 
unități sunt exceptate de la autorizare în 
conformitate cu paragraful 1, literele (a), 
(b) și (c), trebuie să comunice în vederea 
înregistrării, înaintea începerii activității, 
existența acestora autorității competente 
în maniera în care aceasta solicită acest 
lucru.

Solicitarea trebuie să cuprindă
următoarele informații:

Operatorul trebuie să comunice cel puțin
următoarele informații:

a) categoria de subproduse de origine 
animală utilizate;

a) categoria de subproduse de origine 
animală utilizate;

b) natura operațiunilor executate în care se 
folosesc subproduse de origine animală sau 
produse derivate ca materie primă, pentru 
care solicitarea este depusă.

b) natura operațiunilor executate în care se 
folosesc subproduse de origine animală sau 
produse derivate ca materie primă, pentru 
care solicitarea este depusă.

Or. de

Justificare

Anumite unități care nu se supun obligației de înregistrare conform Regulamentului privind 
subprodusele de origine animală beneficiază de înregistrarea conform articolului 32 înaintea 
începerii activității, prin intermediul autorităților competente. Din considerentul 23 reiese că 
această înregistrare trebuie efectuată, respectiv că este necesară. În acest sens, în formularea 
obligației de înregistrare ar trebui evitată orice referire la o cerere și introdusă obligația de 
notificare. În caz contrar, articolul 31 (în special alineatul (2)) ar fi, de asemenea, inutil. 
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Amendamentul 120
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. unitățile aprobate sau înregistrate în 
conformitate cu alte norme comunitare și 
care colectează, depozitează, transportă, 
tratează sau prelucrează subproduse de 
origine animală trebuie să respecte în 
plus dispozițiile acestui regulament.

Or. de

Justificare

O instalație sau unitate aprobată sau înregistrată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
853/2004 sau Regulamentul (CE) nr. 183/2005 nu necesită o autorizație suplimentară în 
vederea desfășurării activității descrise în Regulamentul privind subprodusele de origine 
animală. Considerentul 24 prezintă ca justificare faptul că autorizațiile eliberate în 
conformitate cu aceste regulamente iau în considerare obiectivele Regulamentului privind 
subprodusele de origine animală. Așadar, ar trebui să se specifice faptul că în astfel de cazuri 
se aplică, de asemenea, normele referitoare la condițiile de autorizare conform legislației 
privind subprodusele.

Amendamentul 121
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea instalațiilor Autorizarea unităților și instalațiilor

Or. de

Justificare

Această normă (autorizarea instalațiilor în urma unei vizite la fața locului, autorizare 
condiționată) ar trebui să se aplice și în cazul unităților. Formularea ar trebui armonizată cu 
dispoziția paralelă din articolul 31 alineatul (2) a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 . În 
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plus, ar trebui clarificat faptul că, atât obținerea autorizației condiționate, cât și a celei 
definitive poate impune respectarea anumitor cerințe.

Amendamentul 122
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă autorizează o 
instalație dacă operatorul atașează cererii 
sale elemente de probă care să ateste că :

1. Autoritatea competentă autorizează o 
unitate sau o instalație dacă operatorul 
atașează cererii sale elemente de probă care 
să ateste că :

Or. de

Justificare

Această normă (autorizarea instalațiilor în urma unei vizite la fața locului, autorizare 
condiționată) ar trebui să se aplice și în cazul unităților. Formularea ar trebui armonizată cu 
dispoziția paralelă din articolul 31 alineatul (2) a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 . În 
plus, ar trebui clarificat faptul că, atât obținerea autorizației condiționate, cât și a celei 
definitive poate impune respectarea anumitor cerințe.

Amendamentul 123
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul în care subprodusele de 
origine animală la care se face referire în 
articolul 2 alineatul (1) litera (a) sunt 
depozitate sau prelucrate, prelucrarea lor 
este permanent separată, prin intermediul 
unor măsuri organizatorice și fizice, de 
prelucrarea produselor destinate 
consumului uman și se etichetează ca 
produse alimentare respectiv subproduse 
de origine animală; produsele finite 
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trebuie depozitate într-un spațiu separat 
sau într-o incintă separată, marcate 
corespunzător. Operatorul trebuie să 
garanteze că produsele finite nu pot 
pătrunde în lanțul trofic uman;

Or. de

Justificare

În cazul în care subprodusele de origine animală la care se face referire în articolul 2 
alineatul (1) litera (a) și produsele alimentare sunt prelucrate în aceeași unitate, trebuie să 
existe o autorizație separată pentru prelucrarea subproduselor, iar liniile de prelucrare 
trebuie să fie separate. Nu este necesară o separare fizică dacă prelucrarea are loc în 
dispozitive sau aparate complet izolate, utilizate în mod exclusiv pentru prelucrarea 
subproduselor.

Amendamentul 124
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Instalația este autorizată doar în urma 
unei vizite la fața locului efectuată de 
autoritatea competentă.

2. În cazul în care un operator solicită 
autorizarea în conformitate cu acest 
Regulament, autoritatea competentă va 
efectua o vizită la fața locului. 

Autoritatea competentă poate acorda o 
autorizație condiționată, în cazul în care 
constată că instalația respectă toate 
cerințele menționate la alineatul 1 literele 
(a) și (b).

Aceasta va acorda unei unități autorizația 
pentru desfășurarea respectivei activități 
numai dacă operatorul a demonstrat că 
respectă cerințele acestui regulament și că 
este de încredere. 

Aceasta nu acordă o autorizație definitivă 
decât după ce un nou control oficial al 
instalației, efectuat în termen de trei luni de 
la data acordării autorizației condiționate, 
arată că instalația respectă celelalte cerințe 
aplicabile.

Autoritatea competentă poate acorda o 
autorizație condiționată, în cazul în care 
constată că unitatea sau instalația 
respectă toate cerințele privind 
infrastructura și echipamentul. Aceasta 
nu acordă o autorizație definitivă decât 
după ce un nou control oficial al unității 
sau al instalației, efectuat în termen de trei 
luni de la data acordării autorizației 
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condiționate, arată că unitatea sau
instalația respectă celelalte cerințe 
aplicabile. În cazul în care a avut loc un 
progres evident, dar unitatea sau instalația 
nu respectă încă toate cerințele aplicabile, 
autoritatea competentă poate prelungi 
autorizația condiționată. Cu toate acestea, 
durata unei autorizații condiționate nu 
poate fi mai mare de șase luni în total.

În cazul în care a avut loc un progres 
evident, dar instalația nu respectă încă 
toate cerințele aplicabile, autoritatea 
competentă poate prelungi autorizația 
condiționată. Cu toate acestea, durata unei 
autorizații condiționate nu poate fi mai 
mare de șase luni în total.

Autoritatea competentă verifică în cadrul 
controalelor oficiale autorizația unităților 
și instalațiilor. În cazul în care constată 
deficiențe grave sau este nevoită să 
oprească producția dintr-o unitate sau 
instalație în mod repetat, iar operatorul 
nu este capabil să ofere garanții adecvate 
privind producția viitoare, autoritatea 
competentă va iniția procedura necesară 
pentru a retrage autorizația unității sau a 
instalației respective. Autoritatea
competentă poate însă să suspende 
autorizarea unei unități sau a unei 
instalații, în cazul în care operatorul 
poate garanta că poate elimina 
deficiențele într-o perioadă de timp 
rezonabilă.

Or. de

Justificare

Această normă (autorizarea instalațiilor în urma unei vizite la fața locului, autorizare 
condiționată) ar trebui să se aplice și în cazul unităților. Formularea ar trebui armonizată cu 
dispoziția paralelă din articolul 31 alineatul (2) a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 . În 
plus, ar trebui clarificat faptul că, atât obținerea autorizației condiționate, cât și a celei 
definitive poate impune respectarea anumitor cerințe.
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Amendamentul 125
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea lui, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 48 alineatul (4).

eliminat

Or. de

Justificare

Această normă (autorizarea instalațiilor în urma unei vizite la fața locului, autorizare 
condiționată) ar trebui să se aplice și în cazul unităților. Formularea ar trebui armonizată cu 
dispoziția paralelă din articolul 31 alineatul (2) a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 . În 
plus, ar trebui clarificat faptul că, atât obținerea autorizației condiționate, cât și a celei 
definitive poate impune respectarea anumitor cerințe.

Amendamentul 126
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) produse de origine animală care au fost 
declarate improprii alimentației umane din 
cauza prezenței potențiale a reziduurilor 
fizice în aceste produse;

d) produse de origine animală care au fost 
declarate improprii alimentației umane din 
cauza prezenței potențiale a corpurilor 
străine în aceste produse;

Or. de

Justificare

Pentru clarificare.
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Amendamentul 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) animale și părți de animale, altele decât 
cele menționate la articolele 11 și 13, care 
au decedat altfel decât prin sacrificare în 
vederea consumului uman sau, în cazul 
vânatului, care au decedat altfel decât prin 
ucidere în vederea consumului uman, 
inclusiv animale ucise din motive de 
combatere a bolii, și fetuși și embrioni de 
rumegătoare și porci și pui morți în ou;

f) animale și părți de animale, altele decât 
cele menționate la articolele 11 și 13, care 
au decedat altfel decât prin sacrificare în 
vederea consumului uman sau, în cazul 
vânatului, care au decedat altfel decât prin 
ucidere în vederea consumului uman, 
inclusiv animale ucise din motive de 
combatere a bolii;

Or. es

Justificare

Ultima sintagmă ar trebui să constituie o literă separată.

Amendamentul 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) fetuși și embrioni de rumegătoare și 
porci și pui morți în ou;

Or. es

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 12 litera (f), a cărei ultimă sintagmă ar trebui 
să constituie o literă aparte.
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Amendamentul 129
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) părțile următoare care provin fie de la 
animale care au fost sacrificate într-un 
abator și au fost considerate adecvate 
pentru a fi sacrificate în vederea 
consumului uman în urma unei inspecții 
ante-mortem, fie de la vânat ucis în 
vederea consumului uman în conformitate 
cu legislația comunitară:

(b) părțile următoare care provin fie de la 
animale care au fost sacrificate într-un 
abator și au fost considerate adecvate 
pentru a fi sacrificate în vederea 
consumului uman în urma unei inspecții 
ante-mortem, fie de la păsări și lagomorfe 
sacrificate într-o unitate agricolă conform 
articolului 1 alineatul (3) litera (d) din 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004, fie de la 
vânat ucis în vederea consumului uman în 
conformitate cu legislația comunitară:

Or. de

Justificare

Și astfel de animale sunt adecvate pentru sacrificare și pentru consumul uman, motiv pentru 
care subprodusele de origine animală corespunzătoare trebuie clasificate ca material de 
categoria 3.

Amendamentul 130
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) subproduse de origine animală derivate 
din fabricarea produselor destinate 
consumului uman, inclusiv oase degresate 
și jumări;

d) subproduse de origine animală, inclusiv 
cele provenite din comerțul cu amănuntul 
și angro, derivate din fabricarea produselor 
destinate consumului uman, inclusiv oase 
degresate și jumări;

Or. de



AM\765117RO.doc 35/66 PE419.854v01-00

RO

Justificare

Deșeurile provenite din comerțul cu amănuntul și angro prezintă un risc similar cu deșeurile 
alimentare și de bucătărie, motiv pentru care acestea ar trebui definite clar ca material de 
categoria 3. 

Amendamentul 131
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

e) produse de origine animală, altele decât 
deșeuri de catering, care, după introducerea 
lor pe piață în vederea consumului uman 
sau pentru hrana animalelor, nu mai sunt 
destinate pentru acest tip de consum sau 
hrană din motive comerciale sau din cauza 
unor probleme de fabricație sau defecte de 
ambalare sau a altor defecte din care nu 
poate apărea niciun risc pentru sănătatea 
publică sau animală;

e) produse de origine animală, altele decât 
deșeuri de catering, care, după introducerea 
lor pe piață în vederea consumului uman 
sau pentru hrana animalelor, produsă pe 
bază de material de categoria 3, nu mai 
sunt destinate pentru acest tip de consum 
sau hrană din motive comerciale sau din 
cauza unor probleme de fabricație sau 
defecte de ambalare sau a altor defecte din 
care nu poate apărea niciun risc pentru 
sănătatea publică sau animală;

Or. de

Justificare

"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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Amendamentul 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) produse de origine animală, altele decât 
deșeuri de catering, care, după introducerea 
lor pe piață în vederea consumului uman 
sau pentru hrana animalelor, nu mai sunt 
destinate pentru acest tip de consum sau 
hrană din motive comerciale sau din cauza 
unor probleme de fabricație sau defecte de 
ambalare sau a altor defecte din care nu 
poate apărea niciun risc pentru sănătatea 
publică sau animală;

(e) produse de origine animală, altele decât 
deșeuri de catering și din unitățile 
comerciale cu amănuntul și angro, care, 
după introducerea lor pe piață în vederea 
consumului uman sau pentru hrana 
animalelor, nu mai sunt destinate pentru 
acest tip de consum sau hrană din motive 
comerciale sau din cauza unor probleme de 
fabricație sau defecte de ambalare sau a 
altor defecte din care nu poate apărea 
niciun risc pentru sănătatea publică sau 
animală;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului 1.

Amendamentul 133
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Fauna acvatică și subprodusele acesteia cuprind și alte animale acvatice decât cele 
menționate aici, în special nevertebrate în diferite stadii de viață, precum larve de insecte și 
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viermi, folosite de exemplu în producția hranei pentru animalele de companie.

Amendamentul 134
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 135
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Categoria de materiale 3 ar trebui, în principiu, să fie adecvată pentru utilizarea ca material 
furajer și, prin urmare, nu ar trebui să includă materiale a căror origine este incertă.
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Amendamentul 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) deșeuri de catering, altele decât cele 
menționate la articolul 11 litera (e). 

(m) deșeuri de catering, precum și din 
unitățile comerciale cu amănuntul și 
angro, altele decât cele menționate la 
articolul 11 litera (e). 

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea amendamentului 1.

Amendamentul 137
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera m a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m a) nămoluri rezultate în urma 
centrifugării sau separării, din 
prelucrarea laptelui în urma 
tratamentului termic în conformitate cu 
anexa VIII, capitolul I, punctul H 
(metoda 8).

Or. de

Justificare

Potrivit considerentelor Comisiei UE- punctul (36), trebuie specificat că materialul trimis în 
vederea detoxificării, definită în conformitate cu Directiva 2002/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje, poate fi 
utilizat, de asemenea,  în scopul hrănirii. În urma procedurii (descrisă mai jos) în 
conformitate cu anexa VIII, capitolul I, punctul H (metoda 8), nămolurile rezultate în urma 
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centrifugării sau separării trebuie considerate detoxifiate în sensul considerentului (36). 

Amendamentul 138
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 eliminat
Schimbări de categorii

Articolele 11, 12 și 13 pot fi modificate de 
către Comisie pentru a ține cont de 
progresele științifice în ceea ce privește 
evaluarea nivelului de risc, în condițiile în 
care acest progres poate fi identificat pe 
baza unei evaluări a riscului efectuată de 
instituția științifică adecvată. Cu toate 
acestea, niciun subprodus de origine 
animală menționat în aceste articole nu 
poate fi eliminat de pe aceste liste; se 
permit numai modificări ale clasificării 
acestui tip de produse sau adăugări ale 
unor subproduse de origine animală 
suplimentare.
Aceste măsuri, destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 48 alineatul (4).

Or. de

Justificare

Se respinge posibilitatea Comisiei de a modifica, prin intermediul procedurii de reglementare 
din articolul 48 alineatul (4), actuala clasificare a subproduselor de origine animală, fără ca 
Parlamentul și Consiliul să poată influența în mod detaliat conținutul acestor modificări, 
având în vedere că în aceste cazuri este vorba despre aspecte atât de fundamentale (cel mai 
recent despre o extindere a domeniului de aplicare a regulamentului), încât ele nu pot fi 
modificate, mai ales datorită relevanței în dreptul fundamental, decât printr-o procedură care 
să implice suficient de mult Consiliul. 
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Amendamentul 139
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Operatorii se asigură că subprodusele 
de origine animală și produsele derivate 
sunt însoțite pe timpul transportului de un 
document comercial și, atunci când 
prezentul regulament sau o măsură 
adoptată în conformitate cu alineatul (5) o 
cer, de un certificat de sănătate.

2. Persoanele care transportă subproduse 
de origine animală sau produse derivate 
din acestea trebuie să garanteze că
subprodusele de origine animală și 
produsele derivate sunt însoțite pe timpul 
transportului de un document comercial și, 
atunci când prezentul regulament sau o 
măsură adoptată în conformitate cu 
alineatul (5) o cer, de un certificat de 
sănătate.

Or. de

Justificare

Trebuie să se clarifice cine este responsabil pentru deținerea documentelor comerciale, 
pentru a permite adoptarea acestui Regulament și pedepsirea încălcării lui. Responsabilitatea 
ar trebui să i se atribuie persoanei care efectuează transportul.

Amendamentul 140
Niels Busk

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Cu toate acestea, pentru transportul 
subproduselor animale și al produselor 
prelucrate pe propriul teritoriu, statele 
membre ar putea aproba un sistem 
alternativ în locul unui document 
comercial. Un astfel de sistem trebuie 
aprobat de autoritatea competentă și 
trebuie să asigure deplina trasabilitate a 
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tuturor subproduselor animale.

Or. en

Justificare

Utilizarea obligatorie a unui document comercial presupune o serie de cheltuieli 
administrative importante pentru operatori, care în anumite circumstanțe ar putea fi reduse 
prin utilizarea unor metode alternative care să asigure trasabilitatea necesară a 
subproduselor. În astfel de cazuri, ar trebui să fie posibil ca statele membre să pună în 
aplicare măsuri alternative. Astfel de măsuri ar trebui să se refere numai la transporturile în 
interiorul statului membru respectiv. Un astfel de sistem trebuie aprobat de autoritatea 
competentă și trebuie să asigure deplina trasabilitate a tuturor subproduselor animale.  

Amendamentul 141
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Documentul comercial la care se face 
referire în subparagraful (1) poate fi 
elaborat și în format electronic. În acest 
caz, producătorul, persoana care 
efectuează transportul și destinatarul 
subproduselor de origine animală sau a 
produselor derivate din acestea trebuie să 
dețină o documentare completă, în format 
electronic, a datelor necesare. Aceste date 
trebuie să fie întotdeauna disponibile 
pentru autoritățile competente, la 
solicitarea acestora.

Or. de

Justificare

Precum în actualul Regulament (CE) nr. 1774/2002, lipsesc prevederi privind documentele 
comerciale electronice. Aceste prevederi ar trebui introduse pentru a facilita schimburile 
comerciale.
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Amendamentul 142
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice persoană care expediază, transportă 
sau primește subproduse de origine 
animală sau produse derivate trebuie să 
țină un registru al expedierilor și al 
documentelor comerciale sau al 
certificatelor de sănătate conexe.

Orice persoană care expediază, transportă 
sau primește subproduse de origine 
animală sau produse derivate trebuie să 
țină un registru al expedierilor. În cazul în 
care conținutul registrului figurează în 
documentele comerciale sau în 
certificatele sanitare, nu sunt necesare  
alte registre.

Or. de

Justificare

Ținerea unui registru în care să figureze documentele comerciale nu ar trebui să fie 
obligatorie. În cazul în care conținutul registrelor figurează în documentele comerciale, ar 
trebui să se renunțe la alte obligații de a ține registre. 

Amendamentul 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) formatul înregistrărilor care trebuie 
păstrate;

(a) conținutul minim al înregistrărilor care 
trebuie păstrate;

Or. es

Justificare

Este logic să se stabilească conținutul minim prin procedura de comitologie, însă formatul ar 
trebui să fie reglementat întotdeauna de statele membre.
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Amendamentul 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Operatorii se asigură că niciun material 
suspect sau despre care se știe că nu 
respectă prezentul regulament nu părăsește 
instalația, cu excepția cazului în care este 
destinat eliminării, înainte de a fi prelucrat
din nou sub supravegherea autorității 
competente și eșantionat din nou oficial 
în conformitate cu articolele 11 și 12 din 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

2. Operatorii se asigură că niciun material 
suspect sau despre care se știe că nu 
respectă prezentul regulament nu părăsește 
instalația, cu excepția cazului în care este 
destinat eliminării, înainte de a fi prelucrat.

Or. es

Justificare

Autoritatea competentă va trebui să intervină pentru a controla recuperarea, reprelucrarea 
sau eliminarea numai în cazul în care se constată că un anumit lot a părăsit instalația.

Amendamentul 145
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

e) să instituie un sistem care să asigure 
trasabilitatea fiecărui lot expediat.

eliminat

Or. de

Justificare

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. 
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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. 

Amendamentul 146
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Trasabilitate

(1) Trasabilitatea subproduselor de 
origine animală trebuie garantată în toate 
etapele de producție, prelucrare și 
distribuție.
(2) Operatorii trebuie să fie capabili să 
identifice orice persoană care le-a 
furnizat subproduse de origine animală.   
În acest scop vor introduce sisteme și 
proceduri care să permită ca aceste 
informații să fie disponibile pentru 
autoritățile competente, la solicitarea 
acestora.
(3) Operatorii vor introduce sisteme și 
proceduri de identificare a celorlalte 
unități cărora le-au furnizat produse 
proprii. Aceste informații trebuie să se 
prezinte, la cerere, autorităților 
competente.
(4) Subprodusele de origine animală care 
sunt introduse pe piața comunitară sau 
despre care se presupune că vor fi 
introduse pe piața comunitară trebuie să 
fie marcate în mod corespunzător sau 
puse în evidență, prin intermediul unei 
documentații relevante sau al unor 
informații conforme cu cerințele din 
dispozițiile mai detaliate, pentru a le 
facilita trasabilitatea. 
(5) Măsurile privind aplicarea cerințelor 
acestui articol în anumite sectoare pot fi 
adoptate în conformitate cu procedura de 
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reglementare cu control menționată la 
articolul 48 alineatul (4).

Or. de

Justificare

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. 

Amendamentul 147
Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 148
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. nl

Justificare

Utilizarea deșeurilor de catering în hrana animalelor va prezenta inevitabil riscul apariției 
unor boli infecțioase la animale și al răspândirii acestor boli. Astfel de incidente s-au 
petrecut în repetate rânduri în trecut. De asemenea, dacă se permite includerea deșeurilor de 
catering în hrana animalelor, se pune sub semnul întrebării principiul evitării canibalismului, 
deoarece nu se poate garanta că produsele respective nu vor conține proteine provenite de la 
animale din aceeași specie ca animalele care le consumă.

Amendamentul 149
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

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

Amendamentul 150
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) hrănirea animalelor de crescătorie cu 
ierburi, fie direct prin păscut sau prin 
hrănirea cu iarbă tăiată, provenite de pe 
un teren tratat cu îngrășăminte organice 
sau amelioratori de sol, alții decât gunoi 
de grajd.

c) împrăștierea pe pășuni a 
îngrășămintelor organice și a 
amelioratorilor de sol, produse prin 
utilizarea subproduselor de origine 
animală, altele decât gunoiul de grajd sau 
substanțele provenite din tubul digestiv;

Or. de

Justificare

Reglementarea numai a hrănirii animalelor cu plante de pe suprafețele fertilizate cu 
subproduse de origine animală (în afară de gunoi de grajd) nu ia în considerare în mod 
adecvat riscurile posibile. Așadar, ar trebui impusă o interdicție a împrăștierii pe pășuni a 
îngrășămintelor organice și a amelioratorilor de sol, cu excepția gunoiului de grajd sau a 
substanțelor provenite din tubul digestiv. Nu vor fi prevăzute în niciun caz perioade de 
așteptare, deoarece acestea depind de condițiile meteorologice și nu se pot verifica. De 
asemenea, în practică nu se poate verifica nici o interdicție a hrănirii cu furaje care provin de 
pe astfel de suprafețe. 
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Amendamentul 151
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) hrănirea peștilor de crescătorie cu 
proteine animale prelucrate care provin 
din cadavre sau părți de cadavre ale altor 
pești de crescătorie din aceeași specie.

eliminat

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Eliminarea subproduselor

Materialele din categoriile 1, 2 și 3:
(a) se elimină ca deșeuri într-o instalație 
de incinerare autorizată sau înregistrată:
(i) în mod direct fără prelucrare 
prealabilă; sau
(ii) în urma prelucrării într-o instalație 
autorizată, dacă așa cere autoritatea 
competentă, prin sterilizare sub presiune 
și marcaj permanent al materialului 



AM\765117RO.doc 49/66 PE419.854v01-00

RO

rezultat;
(b) dacă reprezintă deșeuri, se elimină sau 
se recuperează într-o instalație de 
coincinerare autorizată sau înregistrată;
(i) în mod direct fără prelucrare 
prealabilă; sau
(ii) în urma prelucrării într-o instalație 
autorizată, dacă așa cere autoritatea 
competentă, prin sterilizare sub presiune 
și marcaj permanent al materialului 
rezultat;
(c) se elimină într-o rampă de gunoi 
autorizată, în urma prelucrării prin 
sterilizare sub presiune într-o instalație 
autorizată și marcaj permanent al 
materialului rezultat;

Or. es

Justificare

Pentru a evita repetarea utilizărilor finale ale subproduselor, identice pentru toate 
categoriile, se include un nou articol care reglementează o singură dată posibilitățile de 
eliminare pentru toate categoriile de subproduse.

Amendamentul 153
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate stabili norme de punere în 
aplicare în vederea asigurării aplicării 
uniforme a interdicțiilor stabilite în 
alineatul (1) și măsuri care să permită:

2. Comisia poate stabili norme de punere în 
aplicare în vederea asigurării aplicării 
uniforme a interdicțiilor stabilite în 
alineatul (1), precum și valori-limită 
pentru furaje, sub care contaminarea 
accidentală și inevitabilă prin mijloace 
tehnice adecvate cu proteine de origine 
animală prelucrate la care se face referire 
în alineatul (1) literele (a) și (d) se 
consideră irelevantă.



PE419.854v01-00 50/66 AM\765117RO.doc

RO

a) hrănirea animalelor pentru blană cu 
proteine de origine animală prelucrate, 
provenite din corpul sau părțile corpului 
unor animale din aceeași specie, prin 
derogare de la alineatul (1) litera (a) și
b) hrănirea animalelor de crescătorie cu 
ierburi provenite de pe un teren tratat cu 
îngrășăminte organice sau amelioratori 
de sol, în condițiile în care păscutul sau 
tăiatul ierbii are loc după expirarea unei 
perioade de așteptare care asigură 
controlul adecvat al riscurilor pentru 
sănătatea publică și animală, prin 
derogare de la alineatul (1) litera (c).
Măsurile respective destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea lui, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 48 alineatul (4).

Măsurile respective destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea lui, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 48 alineatul (4).

Or. de

Justificare

Hrănirea animalelor pentru blană cu proteine de origine animală prelucrate la care se face 
referire în articolul 18 alineatul (2) litera (a) și utilizarea pentru pășunat a suprafețelor 
tratate cu îngrășăminte organice reprezintă norme fundamentale ale Regulamentului. Acestea 
nu ar trebui să fie reglementate în cadrul normelor de punere în aplicare, astfel cum se 
prevede la articolul 18 alineatul (2). Detaliile tehnice privind respectarea interdicțiilor și a 
valorilor-limită în cazul contaminării furajelor cu proteine de origine animală ar trebui însă 
reglementate în cadrul normelor de aplicare. 

Amendamentul 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera e - punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) în cazul gunoiului de grajd, al 
conținutului tubului digestiv separat de 
tubul digestiv, al laptelui, al produselor 
lactate și al colostrului, despre care 

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

autoritatea competentă nu consideră că 
prezintă un risc de răspândire a oricăror 
boli transmisibile grave, în urma prelucrării 
sau fără prelucrare prealabilă;

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 20 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) aplicat pe soluri fără prelucrare, în cazul 
gunoiului de grajd, al conținutului tubului 
digestiv separat de tubul digestiv, al 
laptelui, al produselor lactate, al colostrului 
și al ouălor și produselor din ouă, despre 
care autoritatea competentă nu consideră că 
prezintă un risc de răspândire a oricăror 
boli transmisibile grave;

Or. es

Justificare

Se propune ca utilizările permise pentru lapte și produse neprelucrate să fie permise și în 
cazul ouălor și al produselor din ouă.
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Amendamentul 156
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) ca furaj pentru animalele de crescătorie
sau pentru hrana animalelor de crescătorie 
altele decât animalele cu blană și introduse 
pe piață în conformitate cu articolul 24, cu 
excepția cazului materialului menționat la 
articolul 13 literele (l) și (m);

i) ca furaj sau pentru hrana animalelor de 
crescătorie altele decât animalele cu blană 
și introduse pe piață în conformitate cu 
articolul 24, cu excepția cazului 
materialului menționat la articolul 13 
literele (l) și (m);

Or. de

Justificare

În acest punct, propunerea de regulament este neclară, deoarece nu se înțelege de ce la 
punctul (i) se menționează „ca furaj pentru animalele de crescătorie sau pentru hrana 
animalelor de crescătorie altele decât animalele cu blană” (a se vedea și articolul 23 
alineatul (1) litera (f) și articolul 41 alineatul (1) litera (a), care conțin, de asemenea, 
formularea „ca furaj pentru animalele de crescătorie"). Textul ar trebui să fie uniform, iar în 
caz contrar considerentele ar trebui să conțină motivele pentru care s-a ales o formulare 
diferită. 

Amendamentul 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 22 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) pentru hrana animalelor de companie; eliminat

Or. es

Justificare

Scopul este de a se elimina utilizarea materialelor din categoria 2 ca hrană pentru animalele 
de companie.
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Amendamentul 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 22 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 159
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 22 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

f) în cazul materialului de categoria 3 
menționat la articolul 13 litera (f) și alte 
subproduse de origine animală care sunt 
extrase prin intervenție chirurgicală asupra 
animalelor vii, dacă există autorizația 
autorității competente, eliminate în fermă.

f) în cazul materialului de categoria 3 
menționat la articolul 13 litera (f) și alte 
subproduse de origine animală care sunt 
extrase prin intervenție chirurgicală asupra 
animalelor vii, dacă există autorizația 
autorității naționale, eliminate în fermă.

Or. de

Justificare

Este lipsit de sens să impui medicului veterinar obligația de a întreba autoritățile competente 
în legătură cu destinația subproduselor generate în urma fiecărei intervenții chirurgicale.
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Amendamentul 160
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) metode de prelucrare pentru 
subproduse de origine animală altele 
decât sterilizare sub presiune, în special în 
ceea ce se referă la timp, temperatură și 
parametrii de presiune care trebuie 
aplicați pentru aceste metode de 
prelucrare;

eliminat

Or. de

Justificare

Se respinge posibilitatea Comisiei de a modifica, prin intermediul procedurii de reglementare 
din articolul 48 alineatul (4), metodele de prelucrare a subproduselor de origine animală, 
fără ca Parlamentul și Consiliul să poată influența în mod detaliat conținutul acestor 
modificări, având în vedere că în aceste cazuri este vorba despre aspecte atât de 
fundamentale, încât ele nu pot fi modificate, mai ales datorită relevanței în dreptul 
fundamental, decât printr-o procedură care să implice suficient de mult Consiliul.

Amendamentul 161
Elisabeth Jeggle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) transportul, procesarea, utilizarea 
sau eliminarea deșeurilor de catering; 
acestea trebuie transportate, prelucrate, 
utilizate sau eliminate, până la adoptarea 
normelor legislației comunitare, în 
conformitate cu legislația națională.

Or. de
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Amendamentul 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă poate autoriza, 
prin derogare de la secțiunile 1 și 2, în 
condiții care asigură controlul riscurilor 
pentru sănătatea publică și animală, 
colectarea și utilizarea de:

(1) Autoritatea competentă poate autoriza, 
prin derogare de la secțiunile 1 și 2, în 
condiții care asigură controlul riscurilor 
pentru sănătatea publică și animală, 
colectarea și/sau utilizarea de:

Or. en

Justificare

Această modificare oferă statelor membre posibilitatea de a utiliza materiale din categoria 2 
și din categoria 3 pentru animalele sălbatice [articolul 27 alineatul (1) litera (b.v)] fără a 
trebui neapărat să le colecteze. Din motivele descrise mai jos (a se vedea amendamentul nr. 
4), este deosebit de important să se permită acest tip de derogare în statele membre în care 
conservarea eficace a speciilor de mamifere și păsări sălbatice necrofage presupune 
posibilitatea acestor specii de a găsi cadavre dispersate pe teren deschis. Animalele moarte 
din fermele de creștere extensivă constituie o sursă importantă de hrană pentru speciile 
necrofage.  

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

Propunere de regulament
Articolul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a 
Statele membre pot adopta măsuri de 
punere în aplicare a prezentului articol, 
notificându-le Comisiei Europene, pentru 
excluderea colectării de materiale din 
categoriile 1, 2 și 3 pe anumite teritorii ale 
rețelei Natura 2000 sau pe alte teritorii pe 
care, din motive legate de conservarea 
speciilor pe cale de dispariție și protejate 
sau a păsărilor necrofage, sunt necesare 
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astfel de măsuri pentru respectarea 
Directivelor 79/409/CEE și 92/43/CEE. 
Această excludere se autorizează în 
condiții specificate pentru prevenirea 
riscurilor pentru sănătatea umană și 
animală. 
Aceste derogări nu aduc atingere Deciziei 
2005/830/CE și derogărilor prevăzute la 
articolul 27 alineatul (2). 

Or. en

Justificare

This amendment 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.

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

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Astfel va fi posibil să se ia în considerare toate speciile de păsări necrofage protejate prin 
legislația UE sau cea națională, precum și alte specii (de exemplu mamifere), de asemenea 
necrofage și în prezent amenințate cu dispariția, cum ar fi ursul brun Ursus arctos (care nu 
face obiectul niciunei derogări prevăzute de legislația actuală).

Amendamentul 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Regulamentul trebuie să lărgească sfera posibilităților de utilizare a subproduselor în 
alimentarea speciilor de păsări necrofage într-o manieră mai flexibilă decât în prezent, 
întrucât s-a constat că excepțiile prevăzute sunt insuficiente pentru a evita scăderea 
populațiilor de păsări. În plus, ar trebui să se prevadă o excepție similară pentru alimentarea 
altor specii protejate afectate de deficitul de hrană și de scăderea populațiilor a căror 
destinație nu o constituie în niciun caz lanțul alimentar uman sau animal.
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Amendamentul 166
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 ar trebui definit într-o manieră 
mai restrânsă:  de exemplu, hrănirea leilor sau a urșilor cu vite sau antilope întregi sau a 
reptilelor cu șoareci corespunde regimului alimentar natural al acestor animale și nu ar 
trebui să facă obiectul unor restricții. 
Derogările prevăzute la articolul 27 alineatul (2) al propunerii în discuție sunt insuficiente, 
întrucât se referă numai la hrănirea animalelor din grădinile zoologice - însă nu și a celor de 
circ - cu animale moarte sau părți de animale care conțin MSR. 

Amendamentul 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es



AM\765117RO.doc 59/66 PE419.854v01-00

RO

Amendamentul 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile necesare pentru asigurarea 
că este împiedicat accesul altor specii la 
materialul oferit spre hrană.

eliminat

Or. es

Justificare

Înființarea de stații de hrănire speciale nu ar trebui limitată la păsările necrofage, întrucât și 
alte păsări ocazional necrofage pe cale de dispariție sau protejate, precum zăganul și 
vulturul imperial, pot să beneficieze de acestea.

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile necesare pentru asigurarea 
că este împiedicat accesul altor specii la 
materialul oferit spre hrană.

(ii) condițiile specificate pentru prevenirea 
riscurilor pentru sănătatea umană și 
animală.

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă statelor membre posibilitatea de a înființa stații de hrănire fără 
restricții inutile. Fiecare stat membru ar trebui să poată înființa stații de hrănire cu sau fără 
măsuri de asigurare a accesului altor specii. O astfel de flexibilitate este importantă în 
situații precum cea din nordul Spaniei, unde anumite locații de hrănire a păsărilor necrofage 
pot fi utilizate de ursul brun (Ursus arctos).



PE419.854v01-00 60/66 AM\765117RO.doc

RO

Amendamentul 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – litera b – punctul ii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia ) condițiile necesare pentru evitarea 
riscurilor pentru sănătatea oamenilor și 
animalelor;

Or. es

Justificare

În conformitate cu amendamentul referitor la eliminarea prezentată la alineatul (3) litera (b) 
punctul (ii), este necesar ca statele membre să garanteze că nu există un risc pentru sănătatea 
publică și animală.

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

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin îngroparea animalelor de companie 
moarte;

(a) prin îngroparea animalelor de companie 
și ecvideelor moarte;

Or. en

Amendamentul 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Criteriul referitor la suprafață nu este suficient pentru extinderea definiției de zone izolate. Ar 
trebui luate în considerare și alte aspecte, cum ar fi densitatea șeptelului și insularitatea.

Amendamentul 173
Satu Hassi, Jill Evans

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Introducerea izolării crește flexibilitatea pentru colectarea subproduselor de origine animală, 
fără a compromite sănătatea publică și animală. Această flexibilitate va îmbunătăți 
durabilitatea și profilul de mediu al colectării subproduselor de origine animală ca urmare a 
frecvenței mai reduse de colectare și eventual a unor volume mai scăzute de colectat.
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Amendamentul 174
Satu Hassi, Jill Evans

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Criteriul referitor la suprafață nu este suficient pentru extinderea definiției de zone izolate. Ar 
trebui luate în considerare și alte aspecte, cum ar fi densitatea șeptelului și insularitatea.  
Statele membre, nu Comisia, trebuie să determine procentajul maxim al teritoriului lor căruia 
i se poate acorda statutul de zonă izolată.
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Amendamentul 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a). Fără a se aduce atingere 
dispozițiilor prezentului articol, metodele 
care nu presupun o modificare a 
metodelor de transformare, ci o 
modificare a parametrilor prevăzuți 
pentru metodele autorizate, fac obiectul 
unei autorizații naționale din partea
statului membru.

Or. es

Justificare

Procesul de aprobare nu trebuie să se aplice metodelor care constituie o modificare a 
parametrilor prevăzuți pentru metodele deja autorizate.

Amendamentul 177
Elisabeth Jeggle

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Întregul lanț al subproduselor de 
origine animală, de la locul în care 
acestea au rezultat până la tratare, 
utilizare sau eliminare, trebuie să facă 
obiectul unor controale oficiale.

Or. de
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Amendamentul 178
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care inspecțiile și 
supravegherea oficială efectuate arată că 
una sau mai multe cerințe prevăzute în 
prezentul regulament nu sunt respectate, 
autoritatea competentă acționează în 
consecință.

1. În cazul în care cerințele prevăzute în 
prezentul regulament nu sunt respectate, 
autoritatea competentă poate acționa în 
consecință.

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dacă un operator intenționează să
expedieze material de categoria 1, material 
de categoria 2 sau carne și făină de oase 
sau grăsime animală provenită din material 
de categoria 1 către un alt stat membru,
autoritatea competentă a statului membru 
de destinație decide în privința cererii 
depuse de operator:

1. Dacă un operator intenționează să
primească material de categoria 1, material 
de categoria 2 sau carne și făină de oase 
sau grăsime animală provenită din material 
de categoria 1, acesta comunică intenția 
sa autorității competente a statului său
membru, care decide în privința cererii 
depuse de operator:

Or. es
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Justificare

Sistemul propus prezintă dificultăți de ordin lingvistic și probleme legate de  identificarea 
autorității competente și ar fi mai simplu dacă operatorul destinatar ar fi responsabil de 
informarea autorităților competente.

Amendamentul 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este informată cu privire la 
expediere, autoritatea competentă din locul 
de destinație, informează autoritatea 
competentă din locul de origine cu privire 
la sosirea fiecărui transport, prin 
intermediul sistemului TRACES.

eliminat

Or. es

Justificare

Sistemul propus prezintă dificultăți, întrucât sistemul TRACES nu permite realizarea acestor 
comunicări.

Amendamentul 181
Avril Doyle

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Subprodusele animale destinate 
utilizării ca produse tehnice la elaborarea, 
testarea și fabricarea de produse 
farmaceutice și ca reactivi de laborator în 
scopul diagnosticării sau cercetării sunt 
exceptate de la aplicarea alineatelor (2) -
(4). 
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Or. en

Justificare

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.)

Amendamentul 182
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) produsele respective a) produsele respective

i) nu sunt destinate folosirii ca material 
furajer pentru hrana animalelor de 
crescătorie sau pentru aplicarea pe solul 
din care astfel de animale urmează să fie 
hrănite, sau

i) nu sunt destinate pentru aplicarea pe 
solul din care urmează să fie hrănite 
animale de crescătorie,

ii) sunt pentru hrana animalelor cu blană 
și

Or. de

Justificare

Potrivit titlului, se iau măsuri pentru reglementarea introducerii pe piață a altor produse 
derivate din afara lanțului alimentar. Așadar, restricțiile sunt inutile.
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