
CM\568155PT.doc PE 357.959v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Pergunta oral n° 3/6/2005 apresentada por Christa Klaß, Dagmar Roth-Behrendt, 
Karl-Heinz Florenz, Bart Staes e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Em conformidade com o disposto no artigo 187º do Regimento, submete-se 
seguidamente à atenção dos Senhores Deputados uma pergunta oral dirigida à Comissão.

DIRECÇÃO-GERAL
DE POLÍTICAS INTERNAS DA UNIÃO

Assunto: Regulamento (CE) nº 1774/2002 que estabelece regras sanitárias 
relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano 
(restos de cozinha e de mesa)

O Regulamento (CE) nº 1774/2002, em articulação com a Decisão da Comissão de 12 de 
Maio de 2003 (328/2003/CE), permite a utilização, por períodos transitórios, de restos de 
cozinha e de mesa na alimentação animal e, por conseguinte, a plena valorização dos 
mesmos o mais tardar até 31 de Outubro de 2006.

- Quais as experiências recolhidas pela Comissão no âmbito das inspecções efectuadas e 
onde tiveram as mesmas lugar? 
- Existirão elementos que permitam concluir que, nas instalações inspeccionadas, em que 
os restos de cozinha e de mesa são reutilizados para a produção de alimentos líquidos para 
porcos de engorda, aqueles não foram devidamente transformados nem sujeitos ao 
necessário tratamento profiláctico, pelo que se impôs ordenar o encerramento das 
instalações em causa?
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- Como se processa o controlo  dos restos de cozinha e de mesa nos Estados-Membros da 
UE? 
- De que modo é prevenida a eliminação ilegal, nomeadamente sob a forma de descargas 
ilícitas nas florestas ou nos campos, bem como a utilização de ingredientes não sujeitos a 
tratamento pelo calor na alimentação dos animais de criação?
- Disporá a Comissão de uma panorâmica geral sobre o tipo e a qualidade dos métodos de 
eliminação? Em caso afirmativo, poderá comunicá-la ao Parlamento?

Em conformidade com a legislação da UE em vigor (Regulamento 178/2002, Directiva 
2000/60/CE, Regulamento 999/2001), não são viáveis formas de valorização de restos de 
cozinha e de mesa, como sejam a transformação em instalações de produção de biogás e 
de compostagem, uma vez que a aplicação de composto e de resíduos de fermentação 
procedentes de instalações de produção de biogás, que contenham componentes animais, 
em superfícies agrícolas tornar-se-á, no futuro, cada vez mais limitada, quer no tocante 
às  quantidades previstas, quer no que respeita ao requisito de tolerância zero aplicável à 
presença de componentes de origem animal nos alimentos para animais. 

Sendo assim, por que razão não são prolongados os períodos de transição concedidos para 
fins de utilização de restos de cozinha e de mesa na alimentação de porcos de engorda até 
que seja possível garantir e concretizar devidamente as alternativas (valorização em 
instalações de biogás e de compostagem) de uma valorização e eliminação inócuas do 
ponto de vista epidemiológico de restos de cozinha e de mesa mediante a adaptação da 
legislação aplicável?

_____________
25 de Maio de 2005


	568155pt.doc

