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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que define 
regras sanitárias relativas a subprodutos animais não destinados ao consumo humano 
(regulamento relativo aos subprodutos animais)
(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0345),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 4, alínea b), do artigo 152.º do Tratado CE, 
nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0220/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
(A6-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, a fim de evitar riscos 
decorrentes de animais selvagens, as 
carcaças ou partes de carcaças de tais 
animais suspeitas de estarem infectadas 
com uma doença transmissível deveriam 
estar sujeitas às regras estabelecidas no 
presente regulamento. Esta inclusão não 
deveria implicar uma obrigação de recolher 
e eliminar os corpos de animais selvagens 
que morreram ou que são caçados no seu 

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

habitat natural. 

Or. de

Justificação

As "boas práticas de caça" é um conceito jurídico vago, que não existe enquanto tal na 
regulamentação da caça. Ver igualmente a alteração ao n.º 2, alínea a), do artigo 2.º.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Por motivos de coerência da 
legislação comunitária, deve ser utilizada 
no presente regulamento a definição de 
animal aquático constante do n.º 1, alínea 
e), do artigo 3.° da Directiva 2006/88/CE 
do Conselho, de 24 de Outubro de 2006, 
relativa aos requisitos zoossanitários 
aplicáveis aos animais de aquicultura e 
produtos derivados, assim como à 
prevenção e à luta contra certas doenças 
dos animais aquáticos.

Suprimido

Or. de

Justificação

O termo "animais aquáticos e os seus subprodutos" abrange animais aquáticos diferentes 
daqueles aqui referidos, em particular invertebrados em várias fases de vida, como larvas de 
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insecto e vermes, que são utilizados, por exemplo, na produção de alimentos para animais de 
companhia. Ver igualmente a alteração ao n.º 6 do artigo 3.°. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) As operações com subprodutos 
animais que causam um grau de risco 
considerável para a saúde pública e animal 
deveriam apenas ser realizadas em 
estabelecimentos que foram aprovados 
previamente para tais operações pela 
autoridade competente. Esta condição 
deveria aplicar-se, nomeadamente, a 
unidades de transformação e outras 
instalações que manipulem e transformem 
subprodutos animais não tratados. Deveria 
permitir-se que os subprodutos animais de 
mais de uma categoria sejam manipulados 
no mesmo estabelecimento desde que seja 
impedida a contaminação cruzada. Deveria 
também permitir-se a alteração destas 
condições se a quantidade de matérias para 
eliminação e tratamento for derivada de um 
surto importante de doença, desde que se 
assegure que a utilização temporária em 
tais condições alteradas não origina riscos 
de propagação de doenças. 

(21) As operações com subprodutos 
animais que causam um grau de risco 
considerável para a saúde pública e animal 
deveriam apenas ser realizadas em 
estabelecimentos que foram aprovados 
previamente pela autoridade competente. 
Esta condição deveria aplicar-se, 
nomeadamente, a estabelecimentos de 
transformação de subprodutos animais e 
outras instalações que manipulem e 
transformem subprodutos animais não 
tratados. Deveria permitir-se que os 
subprodutos animais de mais de uma 
categoria sejam manipulados no mesmo 
estabelecimento desde que seja impedida a 
contaminação cruzada. Deveria também 
permitir-se a alteração destas condições se 
a quantidade de matérias para eliminação e 
tratamento for derivada de um surto 
importante de doença, desde que se 
assegure que a utilização temporária em 
tais condições alteradas não origina riscos 
de propagação de doenças. 

Or. de

Justificação

O termo "unidade de transformação"já não é utilizado e é substituída pelo termo 
"estabelecimento de transformação de subprodutos animais"', que fica agora claramente 
definido.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O chorume e o conteúdo do aparelho 
digestivo não precisam de ser eliminados, 
desde que o tratamento apropriado 
assegure que as doenças não são 
transmitidas durante a aplicação na terra. 
Os subprodutos de animais mortos na 
exploração agrícola e de animais mortos 
para a erradicação de doenças excepto 
EET, não deveriam ser utilizados na cadeia 
alimentar. Esta restrição deveria 
igualmente aplicar-se a subprodutos 
animais importados que são permitidos na 
Comunidade, apesar de não cumprirem a 
legislação comunitária aquando da 
inspecção no posto fronteiriço comunitário, 
e a produtos que não obedecem aos 
requisitos aplicáveis durante os controlos 
realizados na Comunidade.

(29) O chorume e o conteúdo do aparelho 
digestivo não precisam de ser eliminados, 
desde que o tratamento apropriado 
assegure que as doenças não são 
transmitidas durante a aplicação na terra. 
Os subprodutos de animais mortos na 
exploração agrícola e de animais mortos 
para a erradicação de doenças não 
deveriam ser utilizados na cadeia 
alimentar. Esta restrição deveria 
igualmente aplicar-se a subprodutos 
animais importados que são permitidos na 
Comunidade, apesar de não cumprirem a 
legislação comunitária aquando da 
inspecção no posto fronteiriço comunitário, 
e a produtos que não obedecem aos 
requisitos aplicáveis durante os controlos 
realizados na Comunidade.

Or. de

Justificação

A referência às EET feita aqui gera confusão. Os subprodutos de animais mortos em 
consequência de uma EET estão abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 999/2001.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) É adequado esclarecer os requisitos 
aplicáveis à colocação no mercado de 
subprodutos animais e produtos derivados 
destinados à alimentação animal e a 
fertilizantes e correctivos orgânicos do 
solo, para assegurar a protecção da cadeia 
alimentar humana e animal. Apenas as 

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

matérias de categoria 3 deveriam ser 
utilizadas para fins de alimentação animal. 
Os fertilizantes produzidos com base em 
subprodutos animais podem afectar a 
segurança da cadeia alimentar humana e 
animal. Quando forem fabricados a partir 
de material proteico, a documentação 
deveria ser elaborada de modo a impedir a 
sua utilização directa para fins de 
alimentação animal.

Or. de

Justificação

A desnaturação de fertilizantes através da utilização do material proteico não deveria ser 
transformada num requisito. A experiência já mostrou que a imposição de tal requisito – sem 
definir que materiais poderiam ser adequados – é mal interpretada pelo público. Pelo 
contrário, deveria ser utilizada a documentação adequada para garantir a rastreabilidade.  

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 
1774/2002, certos produtos, nomeadamente 
guano, determinados couros aos quais 
foram aplicadas formas de tratamento 
específicas tal como o curtimento e certos 
troféus de caça, foram excluídos dos 
requisitos desse regulamento. Exclusões 
semelhantes deveriam ser previstas, 
mediante a aplicação de certas medidas, 
como no caso de produtos oleoquímicos. 
Contudo, no sentido de se manter um 
nível adequado de protecção da cadeia 
alimentar animal, os operadores que 
manipulam matérias de categoria 1 e da 
categoria 2 para a produção de alimentos 
para animais de companhia deveriam 
continuar a ser instados a obter uma 
aprovação.

(63) Ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 
1774/2002, certos produtos, nomeadamente 
guano, determinados couros aos quais 
foram aplicadas formas de tratamento 
específicas tal como o curtimento e certos 
troféus de caça, foram excluídos dos 
requisitos desse regulamento. Exclusões 
semelhantes deveriam ser previstas, 
mediante a aplicação de certas medidas, 
como no caso de produtos oleoquímicos. 
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Or. de

Justificação

Não deveria ser possível utilizar matérias-primas das categorias 1 e 2 para fabricar 
alimentos para animais de companhia. Foram feitas as alterações correspondentes no artigo 
22.°, alínea e), subalínea ii) e no terceiro parágrafo do artigo 45.°. 

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se a 
subprodutos animais e produtos derivados

1. O presente regulamento aplica-se a 

a) Excluídos do consumo humano ao 
abrigo da legislação comunitária; ou

a) subprodutos animais e produtos 
derivados excluídos do consumo humano 
ao abrigo da legislação comunitária; ou

b) Que podem ser destinados ao consumo 
humano ao abrigo da legislação 
comunitária, mas que por decisão de um 
operador se destinam a fins diferentes do 
consumo humano.

b) produtos de origem animal que podem 
ser destinados ao consumo humano ao 
abrigo da legislação comunitária, mas que 
por decisão de um operador se destinam a 
fins diferentes do consumo humano. Esta
decisão é irreversível.

Or. de

Justificação

Há aqui uma amálgama de definições: os subprodutos animais já foram definidos no artigo 
3.° como "excluídos do consumo humano", e apenas os produtos de origem animal  são 
definidos como próprios para o consumo humano (n.º 17 do artigo  3.°). Os operadores não 
deveriam poder recolocar no mercado produtos que já uma vez foram excluídos do consumo 
humano.  
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Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

ii) no caso de animais selvagens terrestres, 
que não sejam recolhidos após o abate, em 
conformidade com boas práticas de caça;

ii) no caso de animais selvagens terrestres, 
que não sejam recolhidos após o abate, em 
conformidade com os requisitos da 
regulamentação da caça;

Or. de

Justificação

As "boas práticas de caça" é um conceito jurídico vago, que não existe enquanto tal na 
regulamentação da caça. 

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Leite e produtos à base de leite e do 
colostro obtidos, mantidos, eliminados ou 
utilizados na exploração de origem; 

Or. de

Justificação

Esta alteração procura clarificar o regulamento e torná-lo mais legível. A redacção 
escolhida é coerente com a alínea f) do artigo 20.°. Além disso não é claro o que se entende 
por "leite líquido".



PE418.148v01-00 12/59 PR\760933PT.doc

PT

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) produtos químicos elaborados a 
partir de gorduras animais, desde que 
sejam fabricados em conformidade com 
as condições  estabelecidas nas 
disposições de execução.

Or. de

Justificação

Pode prever-se uma derrogação no que respeita aos produtos químicos elaborados a partir
de gorduras animais, uma vez que, nas condições estabelecidas na nota de rodapé, são 
mínimos os riscos para a saúde humana e animal constituídos pelos produtos químicos 
resultantes.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Subprodutos animais», corpos inteiros 
ou partes de animais mortos ou produtos de
origem animal contemplados nos artigos 
11.º, 12.º e 13.º, incluindo oócitos, 
embriões e sémen; 

(1) «Subprodutos animais», corpos inteiros 
ou partes de animais mortos ou produtos de 
origem animal contemplados nos artigos 
11.º, 12.º e 13.º, não destinados ao 
consumo humano, incluindo oócitos, 
embriões e sémen; 

Or. de

Justificação

Com vista a tornar claro que o regulamento abrange apenas os subprodutos animais na 
acepção do n.º 1 do artigo 2.°, a definição de "subprodutos animais "deveria incluir uma 
referência ao facto de que foram excluídos do consumo humano. Isto garantirá igualmente a 
coerência com a definição empregada no regulamento precedente e impedirá mal-entendidos. 
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) «Animais de companhia», qualquer 
animal que pertença a espécies 
normalmente nutridas e mantidas, mas não 
consumidas, por seres humanos para 
outros fins diferentes da pecuária; 

Or. de

Justificação

Por motivos de coerência da legislação comunitária, deveriam ser usadas as definições 
existentes. A definição aqui escolhida provém da alínea h) do n.º 1 do artigo 2.° do 
regulamento precedente, o Regulamento (CE) n.º 1774/2002. A proposta da Comissão refere-
se ao Regulamento (CE) n.º 998/2003, que contém uma lista que não é exaustiva. Referências 
repetidas a outras disposições jurídicas não são conducentes à legibilidade e 
compreensibilidade do regulamento e, assim, não são coerentes com o princípio "legislar 
melhor". 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Animais aquáticos», os animais 
definidos no n.º 3, alínea e), do artigo 1.º 
da Directiva 2006/88/CE;

(6) «Animais aquáticos», qualquer 
espécies de animal, que em todas as fases 
da sua existência, passa a totalidade ou a 
maior parte da sua vida na água, bem 
como os produtos;

Or. de

Justificação

O termo "animais aquáticos e os seus subprodutos" abrange animais aquáticos diferentes 
daqueles aqui referidos, em particular invertebrados em várias fases de vida, como larvas de 
insecto e vermes, que são utilizados, por exemplo, na produção de alimentos para animais de 
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companhia. Ver igualmente a alteração ao considerando 17.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) «Produtor», qualquer pessoa que 
produz subprodutos animais ou produtos 
derivados; 

Suprimido

Or. de

Justificação

A definição de "produtor" deve ser suprimida, em primeiro lugar porque o termo não é usado
no presente regulamento e, em segundo lugar, porque está coberta pela definição de 
"operador". 

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «Esterilização sob pressão», a 
transformação de subprodutos animais, 
após redução a um tamanho de partícula 
não superior a 50 mm, a uma temperatura 
no centro de mais de 133°C durante, pelo 
enos, 20 minutos sem interrupção a uma 
pressão absoluta mínima de 3 bar;

(16) «Esterilização sob pressão», a 
transformação de subprodutos animais a 
níveis de pressão correspondentes aos 
parâmetros estabelecidos nas disposições 
de execução;

Or. de

Justificação

Nenhum pormenor técnico foi incorporado nas outras definições. Os pormenores técnicos 
deveriam ser tratados nas disposições de execução, de modo que quaisquer ajustamentos 
necessários possam fazer-se no âmbito do procedimento de comitologia.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 17

Texto da Comissão Alteração

(17) «Produtos de origem animal», 
produtos derivados de animais, bem como 
os produtos provenientes destes, incluindo 
os animais vivos quando são preparados 
para tal;

(17) «Produtos de origem animal», 

- géneros alimentícios de origem animal, 
incluindo o mel e o sangue;
- moluscos bivalves vivos, equinodermes 
vivos, tunicados vivos e gastrópodes 
marinhos vivos destinados ao consumo 
humano, e
- outros animais destinados a serem 
preparados para serem entregues vivos ao 
consumidor final.

Or. de

Justificação

De acordo com o princípio "legislar melhor" e da coerência da legislação, a definição de 
"produtos da origem animal "fornecida no ponto 8.1 do anexo I do Regulamento (CE) n.º
853/2004 deveria ser aqui igualmente utilizada, tanto mais que as instalações aprovadas ao 
abrigo desse regulamento estão isentas de aprovação ao abrigo do regulamento de 
substituição.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Clareza e consistência do texto.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(25-A) "Carcaça", corpo de um animal 
depois do abate e da preparação;

Or. de

Justificação

A palavra "carcaça" é usada várias vezes no regulamento, mas não é definida. Esta definição 
é retomada do Regulamento (CE) n.º 853/2004.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Asseguram que a implementação das 
medidas previstas no n.º 1 é monitorizada
continuamente pela autoridade competente;

Or. de

Justificação

A secção de texto que foi suprimida apenas repete o n.º 1 e por conseguinte deve ser 
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suprimida, de acordo com o princípio "legislar melhor". O correcto funcionamento do
sistema decorre directamente do n.º 1.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Atribuem recursos adequados para o 
funcionamento de tal sistema.

b) Asseguram que, no que respeita aos 
subprodutos animais constantes do artigo 
11.° e das alíneas b) a h) do artigo 12.°, 
são disponibilizados recursos adequados 
para o funcionamento da infra-estrutura 
referida no n.º 1.

Or. de

Justificação

O requisito de que os Estados-Membros financiem sistematicamente as infra-estruturas de 
recolha e eliminação de todos os subprodutos animais é desproporcionado. Pelo contrário, 
esse requisito deveria cobrir apenas material que é perigoso em termos de sanidade animal. 

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5 Suprimido
Restrições gerais de sanidade animal

1. Sem prejuízo do disposto no n.° 4 do 
artigo 2.°, não serão expedidos 
subprodutos animais nem produtos 
derivados de explorações, instalações ou 
zonas sujeitas a restrições 
a) Ao abrigo da legislação veterinária 
comunitária; ou 
b) Devido à presença de uma doença 
transmissível grave
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i) constante do anexo I da Directiva 
92/119/CEE; ou
ii) definida numa lista elaborada pela 
Comissão.
As medidas referidas na subalínea ii) da 
alínea b), destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, são adoptadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 4 do artigo 48.º.
2. O n.º 1 não se aplica quando os 
subprodutos animais e produtos derivados 
forem expedidos em condições a adoptar 
pela Comissão para impedir a propagação 
de doenças transmissíveis aos seres 
humanos ou animais.
As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o complementar, serão aprovadas 
de acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 5 do artigo 48.º.

Or. de

Justificação

Este artigo é supérfluo porque as disposições relativas ao combate às doenças dos animais, 
que se baseiam essencialmente na legislação da UE, estabelecem em pormenor quais os
produtos que podem ser expedidos de áreas submetidas a restrições. As disposições do n.º 4 
do artigo 2.° são portanto suficientes.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Colocação no mercado de outros produtos 
derivados fora da cadeia alimentar animal 
1. Os operadores podem colocar no 
mercado produtos derivados, com 
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excepção dos produtos referidos no n.º 3 
do artigo 2.°, desde que: 
a) Esses produtos:
i) não sejam destinados a utilização como 
matérias-primas para a alimentação de 
animais de criação nem para aplicação na 
terra a partir da qual tais animais devem 
ser alimentados, ou 
ii) Sejam utilizados na alimentação de 
animais destinados à produção de peles 
com pêlo; e
b) Garantam o controlo dos riscos para a 
saúde pública e animal através: 
i) Da segurança de abastecimento em 
conformidade com o artigo 42.º;
ii) Do tratamento seguro em 
conformidade com o artigo 43.°, sempre 
que a segurança de abastecimento não 
garanta controlo suficiente; ou 
iii) Da verificação de que os produtos 
apenas são utilizados para utilizações 
finais seguras em conformidade com o 
artigo 44.° sempre que o tratamento 
seguro não garanta controlo suficiente.
2. Os operadores podem igualmente 
colocar no mercado sem restrições os 
produtos derivados referidos no n.º 1, sob 
condição da determinação pela Comissão 
de um ponto final na cadeia de fabrico em 
conformidade com o n.º 2, alínea a), do 
artigo 46.°, sempre que tais produtos já 
não constituam nenhum risco 
significativo para a saúde pública ou 
animal. 
3. A Comissão pode adoptar medidas 
relativas às condições em que se 
determina um ponto final na cadeia de 
fabrico a partir do qual não se aplicará 
nenhum requisito de saúde pública nem 
de saúde animal para a colocação no 
mercado.

Or. de
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Justificação

Os subprodutos animais podem ser processados a tal ponto que deixam de constituir um risco 
para a saúde humana e animal. O ponto final é um conceito central do novo regulamento 
revisto e limita o seu âmbito, tal como definido na secção 1 do capítulo 1. Por este motivo, o 
ponto final deve ser descrito já nesta secção, e não apenas no artigo 41.°.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

f) Manipulação ou fabrico de alimentos 
para animais de companhia.

Or. de

Justificação

Não é claro se as fábricas de alimentos para animais de companhia devem ser registadas ou 
aprovadas. Ver os artigos 6.°, n.º 1, alínea f), 7.°, n.º 1, alínea f),  e 45.°, em conjugação com 
a lei relativa à segurança dos alimentos para animais. A aprovação geral de todos os 
estabelecimentos de fabrico de alimentos para animais de companhia é essencial para a
uniformidade no sector, a fim de prevenir problemas relacionados com o comércio. Na UE, 
para efeitos da emissão de atestados médicos, um estabelecimento deve ser aprovado no país 
em questão, de modo que possam ser aprovadas as importações para a UE . A produção de 
alimentos para animais de companhia que utiliza materiais das categorias 1 e 2 deve 
continuar a ser proibida. Ver igualmente a alínea e) do artigo 22.°. 

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

Remeter para "instalações" neste Regulamento não faz sentido. Nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 853/2004, apenas os estabelecimentos são aprovados, não as instalações. O mesmo 
se aplica ao sector da alimentação de animais (Regulamento (CE) n.º 183/2005). O termo 
deve ser utilizado uniformemente. Esta disposição é igualmente coerente com a definição de 
"estabelecimento "constante do ponto 21 do artigo 3.°.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Clarificação linguística, uma vez que o que é necessário aqui é uma referência às medidas de 
execução constantes do artigo 9.°, não uma redundância.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

f) Instalações e estabelecimentos sujeitos à 
secção 2 do capítulo VI, excepto 
estabelecimentos de produção de 
alimentos para animais de companhia.

Or. de
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Justificação

Como na alínea f do n.º 1 do artigo 6.°: não é claro se as fábricas de alimentos para animais 
de companhia devem ser registadas ou aprovadas. Ver os artigos 6.°, n.º 1, alínea f), 7.°, n.º 
1, alínea f),  e 45.°, em conjugação com a lei relativa à segurança dos alimentos para 
animais. A aprovação geral de todos os estabelecimentos de fabrico de alimentos para 
animais de companhia é essencial para a uniformidade no sector, a fim de prevenir 
problemas relacionados com o comércio. Na UE, para efeitos da emissão de atestados 
médicos, um estabelecimento deve ser aprovado no país em questão, de modo que possam ser 
aprovadas as importações para a UE . A produção de alimentos para animais de companhia 
que utiliza materiais das categorias 1 e 2 deve continuar a ser proibida. Ver igualmente a 
alínea e) do artigo 22.°. 

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea f-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) transporte de subprodutos animais e 
dos seus produtos derivados. 

Or. de

Justificação

O registo obrigatório dos operadores que transportam subprodutos animais forneceria às 
autoridades informação sobre tais operadores, o que facilitaria a monitorização e melhoraria
a eficácia dos esforços para impedir que subprodutos animais sejam impropriamente 
reclassificados como produtos alimentares durante o transporte. Ver igualmente o n.º 2 do 
artigo 7.°. 

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As instalações e os estabelecimentos 
isentos de aprovação em conformidade 
com as alíneas a), b) e c) e g) do n.° 1 são 
sujeitos à obrigação de registo. 
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mediante pedido do operador.
O pedido tem de fornecer as seguintes 
informações:

O pedido de registo tem de fornecer as 
seguintes informações:

a) Categoria de subprodutos animais 
utilizados;

a) Categoria de subprodutos animais 
utilizados;

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

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

Or. de

Justificação

Clarificação linguística: referência à alínea g) do n.º 1 do artigo 7.° a fim de tornar claro que 
os operadores que transportam subprodutos animais devem ser obrigatoriamente registados. 

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Manipula subprodutos animais e, se 
exigido pelo presente regulamento ou por 
regras adoptadas em conformidade com o 
mesmo, produtos derivados segundo 
requisitos de higiene estabelecidos nos 
termos do artigo 9.°;

b) Manipula subprodutos animais e, se 
exigido pelo presente regulamento ou por 
regras adoptadas em conformidade com o 
mesmo, produtos derivados segundo 
requisitos de higiene estabelecidos nos 
termos do anexo I ao presente 
regulamento e do artigo 9.°;

Or. de

Justificação

Os requisitos gerais de higiene não deveriam ser tratados nas disposições de execução, que 
são cobertas pelo procedimento de comitologia. Pelo contrário, a sua importância é de modo 
que devem ser estabelecidos no corpo do regulamento. 
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As instalações e estabelecimentos 
que já foram aprovados ou registados nos 
termos do Regulamento (CE) n.º
1774/2002 estão isentos de qualquer outro 
requisito de aprovação ou registo. 

Or. de

Justificação

Esta disposição pretende reduzir a burocracia sem aumentar os níveis de risco. Esta 
referência estava anteriormente incluída no artigo 51.° (medida transitória), mas faz mais 
sentido aqui na secção que trata da aprovação.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 9 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) aos requisitos gerais de higiene 
aplicáveis em instalações e 
estabelecimentos autorizados;

Suprimido

Or. de

Justificação

Os requisitos gerais de higiene não deveriam ser tratados nas disposições de execução, que 
são cobertas pelo procedimento de comitologia. Pelo contrário, a sua importância é tal que 
devem ser estabelecidos no corpo do regulamento. Foram feitas as alterações 
correspondentes na alínea b) do n.º 1 do artigo 8. °.



PR\760933PT.doc 25/59 PE418.148v01-00

PT

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Produtos de origem animal derivados de 
animais que foram submetidos a tratamento 
ilegal, tal como definidos no n.º 2, alínea 
d), do artigo 1.° da Directiva 96/22/CE e
no n.º 2, alínea b), da Directiva 96/23/CE;  

c) Produtos de origem animal derivados de 
animais que foram submetidos a tratamento 
contrário às regras, tal como definidos no 
n.º 2, alínea d), do artigo 1.° da Directiva 
96/22/CE ou no n.º 2, alínea b), da 
Directiva 96/23/CE;

Or. de

Justificação

A palavra "ilegal "parece imprópria neste contexto. Logicamente a palavra "ou" é necessária 
entre as duas referências a directivas, uma vez que senão a disposição aplicar-se-ia apenas 
se os animais tivessem sido submetidos a tratamento ao abrigo de ambos os conjuntos de 
regras.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 11 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Restos de cozinha e de mesa 
provenientes de meios de transporte que 
efectuem transportes internacionais;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

h-A) matérias putrefactas de categoria 3 
que constituem um risco para a saúde 
humana e animal. 

Or. de

Justificação

Matérias putrefactas classificadas inicialmente como matérias de categoria 3 deveriam, se 
constituem um risco para saúde, ser reclassificadas na categoria 2 e tratadas em 
conformidade. Ver igualmente os artigos 21.° alínea c) e o n.º 1, alínea g), do 23.° .

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Deve aditar-se uma referência às carcaças para manter a consistência com a alínea b), 
subalínea i) do mesmo artigo.
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) cabeças de aves de capoeira; ii) cabeças de aves de capoeira que não se
destinam ao consumo humano;

Or. de

Justificação

O aditamento torna claro que apenas certas cabeças de aves de capoeira são visadas. 
Deveria igualmente ter-se em conta que na UE algumas galinhas são vendidas com cabeça.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) couros e peles, incluindo aparas e 
fragmentos;

iii) couros e peles, incluindo aparas e 
fragmentos, que não devem ser utilizadas 
para fabricar gelatina ou outros produtos 
alimentares destinados ao consumo 
humano;

Or. de

Justificação

As normas que regem a higiene alimentar são estabelecidas no Regulamento (CE) n.º
853/2004. Deve ficar claro que a gelatina (para o consumo humano) não é fabricada a partir 
de matérias de categoria 3. No passado este mal-entendido causou problemas graves.
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Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

c) Sangue de animais que não apresentem 
quaisquer sinais de doença transmissível 
através do sangue aos seres humanos ou 
aos animais, obtido de:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Subprodutos animais derivados do 
fabrico de produtos destinados ao consumo 
humano, tais como o leite de 
enxaguamento, e os ossos 
desengordurados e torresmos que, 
contudo, já não se destinam à produção 
de alimentos; 

Or. de

Justificação

1. Pretende-se deixar claro que as misturas produzidas quando se enxagua o leite dos
equipamentos pertencem igualmente à categoria 3, pois no passado houve dificuldades de 
delimitação. 

2. A higiene alimentar é tratada no Regulamento (CE) n.º 853/2004. Deve ficar claro que a 
gelatina (para o consumo humano) não é fabricada a partir de matérias de categoria 3. No 
passado este mal-entendido causou problemas graves.
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Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A frase "dos quais não advenha nenhum risco para a saúde pública ou animal" é deslocada
para deixar claro que se refere aos restos de cozinha e de mesa.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Subprodutos animais frescos de animais 
aquáticos provenientes de instalações ou 
estabelecimentos de fabrico de produtos 
destinados ao consumo humano;

h) Subprodutos animais de animais 
aquáticos provenientes de instalações ou 
estabelecimentos de fabrico de produtos 
destinados ao consumo humano;

Or. de

Justificação

A palavra "frescos" deve ser suprimida. Não é evidente porque devem excluir-se os 
subprodutos de animais aquáticos não frescos. Além disso, o conceito de frescura é muito 
propício a interpretações diferentes e não pode ser definido por meio de critérios objectivos. 



PE418.148v01-00 30/59 PR\760933PT.doc

PT

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Os corpos de animais mortos apenas podem ser classificados como pertencendo à categoria 
2, excepto no caso de pintainhos do dia abatidos por razões comerciais.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 13 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Couros e peles, cascos, penas, lã, chifres, 
pêlos e peles com pêlo provenientes de 
animais mortos que não apresentem 
quaisquer sinais de doença transmissível 
através desses produtos aos seres humanos 
ou aos animais, com excepção dos 
referidos na alínea c);

l) Couros e peles, cascos, penas, lã, chifres, 
pêlos e peles com pêlo provenientes de 
animais mortos que não apresentem 
quaisquer sinais de doença transmissível 
através desses produtos aos seres humanos 
ou aos animais, com excepção dos 
referidos na alínea b);

Or. de

Justificação

Evidentemente pretende-se fazer referência à alínea b) e não à alínea c). 
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Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

m-A) Resíduos do comércio retalhista e a 
granel.

Or. de

Justificação

Os resíduos originados pelo comércio retalhista e a granel comportam um risco semelhante 
ao dos restos de cozinha e de mesa, razão pela qual deveriam também figurar explicitamente 
na definição de matérias da categoria em causa. A alteração ao artigo 12.º que visa 
incorporar uma nova alínea h-A) assegura que, se os resíduos do comércio retalhista e a 
granel se encontrarem deteriorados, serão classificados como matérias da categoria 2.  

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A expressão correcta, no presente contexto, deverá ser "qualquer operador", dado que o 
termo "pessoa" não se encontra definido no artigo 3.º, o mesmo não acontecendo com 
"operador", cuja definição figura no ponto 12 do artigo 3.º.  
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Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As instalações que transformam 
subprodutos animais, as instalações de 
transformação de subprodutos animais em 
biogás e composto e as instalações que 
manipulam mais de uma categoria de 
subprodutos animais desenvolvem o 
procedimento referido no n.º 1 em 
conformidade com os princípios do 
sistema de análise de risco e dos pontos de 
controlo críticos (HACCP).

3. As instalações que transformam 
subprodutos animais, as instalações de 
transformação de subprodutos animais em 
biogás e composto e as instalações que 
manipulam mais de uma categoria de 
subprodutos animais desenvolvem um ou 
mais procedimentos que radiquem nos
princípios do sistema de análise de risco e 
dos pontos de controlo críticos (HACCP), 
nos termos do n.º 1.

Em especial, os operadores de tais 
instalações devem:

Em especial, os operadores de tais 
instalações devem:

a) Detectar e controlar os pontos de 
controlo críticos nas unidades;

a) Identificar quaisquer perigos que 
devam ser evitados, eliminados ou 
reduzidos para níveis aceitáveis;

b) Fixar e aplicar métodos de 
monitorização e verificação de pontos de 
controlo críticos;

b) Determinar os pontos críticos de 
controlo na fase ou fases em que o 
controlo é necessário para evitar ou 
eliminar um risco ou para o reduzir para 
níveis aceitáveis;

c) Sempre que o produto derivado do 
tratamento não seja directamente 
eliminado no mesmo local por 
incineração, co-incineração, combustão 
ou por um método de eliminação 
alternativo autorizado nos termos da 
alínea a) do artigo 22.°, colher amostras 
representativas para verificar o 
cumprimento:

c) Estabelecer, nos pontos críticos de 
controlo, limites críticos que diferenciem
a aceitabilidade da inaceitabilidade, com 
vista à prevenção, eliminação ou redução 
dos riscos identificados;

i) de cada lote transformado com as 
normas, em particular no que respeita a 
métodos de tratamento e segurança 
microbiológica do produto final, que 
foram estabelecidos em medidas 
adoptadas em conformidade com o n.° 6 
do presente artigo,
ii) dos níveis máximos permitidos de 
resíduos físicos e químicos fixados na 
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legislação comunitária;
d) Registar e conservar, por um período 
mínimo de dois anos, os resultados dos 
diversos controlos e testes referidos nas 
alíneas b) e c), conforme adequado, para 
apresentação às autoridades competentes;

d) Estabelecer e aplicar processos eficazes 
de vigilância dos pontos críticos de 
controlo;

d-A) Estabelecer medidas correctivas, no 
intuito de estas serem aplicadas quando a 
vigilância indicar que um ponto crítico de 
controlo não se encontra sob controlo;
d-B) Estabelecer procedimentos, a 
executar periodicamente, para verificar a 
eficácia das medidas referidas nas 
alíneas a) a e);
d-C) Elaborar documentos e registos 
adequados à natureza e dimensão da 
instalação ou do estabelecimento, a fim de 
demonstrar a aplicação eficaz das
medidas referidas nas alíneas a) a f). 
Sempre que seja efectuada qualquer 
modificação nos produtos, no processo ou 
numa das fases da produção, os 
operadores procedem a uma revisão do 
processo e introduzem as alterações 
necessárias.

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

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

Or. de

Justificação

Por via da presente alteração, é incorporada a redacção constante do Regulamento (CE) n.º 
852/2004, referente à higiene, por razões de inteligibilidade e aplicabilidade. 

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

a) Alimentação de animais terrestres de 
uma determinada espécie com proteínas 

a) Alimentação de animais terrestres de 
uma determinada espécie, excepto animais 
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animais transformadas, derivadas dos 
corpos, ou partes de corpos, de animais da 
mesma espécie;

para produção de peles com pêlo, com 
proteínas animais transformadas, derivadas 
dos corpos, ou partes de corpos, de animais 
da mesma espécie;

Or. de

Justificação

A alimentação de animais para produção de peles com pêlo com proteínas animais 
transformadas, nos termos do n.º 2, alínea a), do artigo 18.º, e o pastoreio em superfícies 
tratadas com fertilizantes orgânicos e/ou a alimentação dos animais com erva cortada, 
oriunda dessas superfícies, são elementos fundamentais do Regulamento. Por esta razão, não 
devem ser regulamentadas por via de regras de execução, como previsto no n.º 2 do artigo 
18.º. Há, por conseguinte, que eliminar este último preceito e adaptar em conformidade o n.º 
1.

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Alimentação de animais de criação com 
erva, directamente por pastagem ou 
alimentação com erva cortada, proveniente 
de terra à qual foram aplicados fertilizantes 
orgânicos ou correctivos orgânicos do solo, 
com excepção de chorume, excepto se o 
corte ou a pastagem ocorrerem após um 
período de espera que garanta um 
controlo suficiente dos riscos para a 
saúde humana e animal, e dure, no 
mínimo, vinte e um dias;

Or. de

Justificação

Deverá ser possibilitada a utilização de compostos e fertilizantes orgânicos de elevada 
qualidade em terras utilizadas na agricultura, com vista à exploração sustentável dos 
recursos. Por esta razão, na directiva em vigor refere-se o período de vinte e um dias. 
Contudo, como o efeito de um período de espera pode depender das condições 
meteorológicas, deveria ser estabelecido um período de espera correspondente ao risco, que 
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não poderá ser inferior a vinte e um dias. Ver também a justificação apresentada no quadro 
da alteração ao n.º 2 do artigo 18.º.

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) A alimentação de animais destinados à 
produção de pele com pêlo com proteínas 
animais transformadas, derivadas de 
corpos, ou partes de corpos, de animais da 
mesma espécie, em derrogação ao 
disposto na alínea a) do n.º 1; e
b) A alimentação de animais de criação 
com erva proveniente de terra à qual 
foram aplicados fertilizantes orgânicos ou 
correctivos orgânicos do solo, desde que a 
pastagem ou o corte ocorram após um 
período de espera que garanta um 
controlo adequado dos riscos para a 
saúde pública e animal, em derrogação ao 
disposto na alínea c) do n.º 1. 
As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o complementar, serão aprovadas 
de acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 4 do artigo 48.º.

Or. de

Justificação

A alimentação de animais para produção de peles com pêlo com proteínas animais 
transformadas, nos termos do n.º 2, alínea a), do artigo 18.º, e o pastoreio em superfícies 
tratadas com fertilizantes orgânicos e/ou a alimentação dos animais com erva cortada, 
oriunda dessas superfícies, são elementos fundamentais do Regulamento. Por esta razão, não 
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devem ser regulamentadas por via de regras de execução, como previsto no n.º 2 do artigo 
18.º. Há, por conseguinte, que eliminar este último preceito e adaptar em conformidade o n.º 
1.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 19 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) No caso de matérias de categoria 1 
referidas na alínea c) do artigo 11.°, 
submetidas a um processo de 
destoxificação definido em conformidade 
com o n.° 2 do artigo 8.° da Directiva 
2002/32/CE, e utilizado em conformidade 
com as alíneas c), d) e e) do artigo 21.°;

Suprimido

Or. de

Justificação

O presente artigo tem por efeito que matérias da categoria 1 possam ser utilizadas como 
matérias-primas para a alimentação dos animais. No quadro do presente Regulamento, só 
deveriam poder ser transformadas para a alimentação dos animais, no futuro, certas 
matérias da categoria 3. 

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Transformadas numa instalação 
aprovada, excepto no caso de matérias que 
se alteraram através de decomposição, 
contaminação ou deterioração, de forma 
a apresentar um risco inaceitável para a 
saúde pública ou animal, e utilizadas:

c) Transformadas numa instalação 
aprovada e utilizadas:

Or. de
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Justificação

Por definição, as matérias da categoria 3 não podem comportar "um risco inaceitável para a 
saúde pública ou animal". Por razões de clareza, as matérias deterioradas, anteriormente 
classificadas na categoria 3, foram incluídas nas matérias da categoria 2 por via do artigo 
12.º, alínea h-A) (NOVA).

Alteração 52

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Não é claro a que animais se alude com os termos "ou para a alimentação de animais de 
criação, à excepção dos destinados à produção de peles com pêlo". Trata-se de uma 
repetição patente. Se esta parte for eliminada, torna-se claro que as matérias da categoria 3 
podem ser utilizadas quer como matérias-primas na alimentação animal, quer directamente 
na alimentação de animais destinados à produção de peles com pêlo. Cf. n.º 1, alínea f), do 
artigo 1.º, n.º 1 do artigo 24.º e n.º 1, alínea a), do artigo 41.º. 

Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

ii) para a alimentação de animais 
destinados à produção de peles com pêlo; 
ou

ii) para a alimentação de animais 
destinados à produção de peles com pêlo; 

Or. de
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Justificação

Harmonização com a alteração apresentada ao artigo 21.º, alínea c), subalínea iii-A).

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea c) – subalínea iii-A )(nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) para a alimentação de animais de 
companhia; 

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração apresentada ao artigo 22.º, alínea e).

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Incorporadas nos solos sem 
transformação, no caso do leite, de 
produtos à base de leite e de colostro;

Or. de

Justificação

Com a presente alteração, visa-se tornar claro que é possível aplicar na terra as matérias 
referidas, mesmo quando se trate de matérias da categoria 3. A alínea f) do artigo 20.º já 
permite aplicar na terra matérias da categoria 2 sem transformação.
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Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 21 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-B) No caso de restos de cozinha e de 
mesa, mencionados no artigo 13.º, alínea 
m), transformadas numa instalação de 
biogás ou de compostagem, segundo as 
regras determinadas no quadro do 
procedimento de regulamentação referido 
no n.º 4 do artigo 48.º, ou, até à aprovação 
dessas regras, segundo a legislação 
nacional; 

Or. de

Justificação

Na Directiva presentemente em vigor, é admitida a aprovação de disposições nacionais 
relativamente aos restos de cozinha e de mesa utilizados nas fábricas de produção de biogás 
ou de compostagem. Até à aprovação de medidas comunitárias eficazes, deve permanecer em 
vigor a legislação presentemente aplicada.  

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

ii) utilizados para a alimentação de 
animais de companhia;

Suprimido

Or. de

Justificação

A possibilidade que é concedida aos Estados-Membros de autorizarem a utilização de 
matérias não transformadas das categorias 2 e 3 na alimentação dos animais de companhia é 
contrária aos princípios da harmonização das disposições em matéria de subprodutos 
animais e pode dar azo a um controlo insuficiente da alimentação dos animais de companhia. 
As matérias não transformadas da categoria 2 não deveriam entrar na alimentação dos 
animais de companhia, razão pela qual a subalínea ii) da alínea c) passa a constituir a 
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subalínea iv) (NOVA) da alínea c) do artigo 21.º.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 22 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

e) Aplicação na terra de certos 
subprodutos animais, fertilizantes 
orgânicos e correctivos orgânicos do solo;

Suprimido

Or. de

Justificação

Cf. justificação respeitante ao n.º 1, alínea c), do artigo 18.º e ao n.º 2 do artigo 18.º.
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Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

g) Definição do nível de risco para a 
saúde pública ou animal, no que diz 
respeito a certas matérias, que é 
considerado como inaceitável, tal como 
referido na alínea c) do artigo 21.°.

Suprimido

Or. de

Justificação

Com a classificação das matérias na categoria 2, deixa de ser necessário estabelecer 
medidas de execução. 

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Armazenagem, recolha e transporte 
de restos de cozinha e de mesa;

Or. de

Justificação

A armazenagem, a recolha e o transporte de restos de cozinha e de mesa deveriam 
igualmente ficar subordinados a disposições comuns, de modo a uniformizar as condições 
económicas na UE. 
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Condições destinadas a garantirem a 
rastreabilidade e impedir a contaminação 
cruzada, que se aplicam às matérias 
próprias para consumo humano utilizadas 
para fins de alimentação animal ou como 
matérias-primas na alimentação animal.

b) Condições destinadas a garantirem a 
rastreabilidade e impedir a contaminação 
cruzada, que se aplicam às matérias 
utilizadas para fins de alimentação animal 
ou como matérias-primas na alimentação 
animal.

Or. de

Justificação

A expressão "próprias para consumo humano" é demasiadamente restritiva, no contexto em 
consideração, para abranger todas as matérias passíveis de ser transformadas em matérias-
primas para a alimentação animal.   

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Tenham sido produzidos em 
conformidade com as condições de 
esterilização sob pressão ou com outras 
condições destinadas a impedir riscos para 
a saúde pública e animal, em conformidade 
com os requisitos da secção 2, e quaisquer 
outras medidas que forem estabelecidas em 
conformidade com o n.° 2;

b) Tenham sido produzidos em 
conformidade com as condições 
(esterilização sob pressão ou outras 
condições) destinadas a impedir riscos para 
a saúde pública e animal, em conformidade 
com os requisitos da secção 2 do presente 
capítulo, e quaisquer outras medidas que 
forem estabelecidas em conformidade com 
o n.° 2 ;

Or. de

Justificação

Por razões de clareza. Paralelamente à esterilização sob pressão, podem ser tomadas outras 
medidas, por exemplo, a pasteurização, a que se alude na Directiva presentemente em vigor. 
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Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No caso de fertilizantes orgânicos e de 
correctivos orgânicos do solo derivados de 
matérias proteicas, sejam misturados com 
um componente que exclua uma 
utilização posterior da mistura para fins 
de alimentação animal; e

Suprimido

Or. de

Justificação

O artigo 25.º tem por objectivo impedir que fertilizantes fabricados a partir de matérias 
proteicas sejam utilizados abusivamente na alimentação dos animais. Este artigo está ainda 
associado à aplicação do Regulamento (CE) n.º 999/2001, por estabelecer uma exigência que 
se vem aditar às estabelecidas por força de quanto preceitua a Directiva 181/2006/CE. O n.º 
1, alínea c), do artigo 18.º já se aplica também neste contexto. Não é realista impor a 
obrigação geral de rotulagem. Exemplos: fertilizantes fabricados a partir de chifres ou 
produtos do sangue. No caso do composto e de lamas e lodos de digestores não existe 
qualquer perigo, em termos de ingestão por animais de criação. 

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Componentes a serem misturados com 
os fertilizantes orgânicos ou de 
correctivos orgânicos do solo;

Suprimido

Or. de

Justificação

O estabelecimento de prazos, por via da alteração apresentada ao n.º 1, alínea c), do artigo 
18.º, leva a que não seja necessário misturar outras matérias com correctivos orgânicos do 
solo. Cf. justificação da alteração apresentada ao n.º 1, alínea c), do artigo 25.º.
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Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Condições suplementares, como as 
substâncias ou métodos a utilizar para a 
marcação e as proporções mínimas a 
observar ao preparar a mistura, a fim de 
excluir a utilização de tais fertilizantes ou 
correctivos orgânicos do solo para fins de 
alimentação de animais.

Suprimido

Or. de

Justificação

O estabelecimento de prazos, por via da alteração apresentada ao n.º 1, alínea c), do artigo 
18.º, leva a que não seja necessário misturar outras matérias com correctivos orgânicos do 
solo. Cf. justificação da alteração apresentada ao n.º 1, alínea c), do artigo 25.º.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente pode, em 
derrogação ao disposto nas secções 1 e 2, 
autorizar a utilização de subprodutos 
animais e produtos derivados para 
exposições e para fins de diagnóstico, 
educativos ou de investigação em 
condições que garantam o controlo dos 
riscos para a saúde pública e animal.

1. A autoridade competente pode, em 
derrogação ao disposto nas secções 1 e 2 
do presente capítulo, autorizar a utilização 
de subprodutos animais e produtos 
derivados para exposições e para fins de 
diagnóstico, educativos ou de investigação 
em condições que garantam o controlo dos 
riscos para a saúde pública e animal.

Or. de

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar o diploma. De outro modo, a remissão pretendida 
não seria evidente.
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1 – introdução

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar o diploma. De outro modo, a remissão pretendida 
não seria evidente.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar o diploma. De outro modo, a remissão pretendida 
não seria evidente.
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1 – introdução

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente pode, em 
derrogação ao disposto nas secções 1 e 2, 
autorizar a eliminação:

1. A autoridade competente pode, em 
derrogação ao disposto nas secções 1 e 2 
do presente capítulo, autorizar a 
eliminação:

Or. de

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar o diploma. De outro modo, a remissão pretendida 
não seria evidente.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As partes interessadas enviam o seu 
pedido à autoridade competente do 
Estado-Membro onde pretendem utilizar o 
método alternativo.

2. As partes interessadas enviam o seu 
pedido à autoridade competente do 
Estado-Membro onde pretendem utilizar o 
método alternativo. Os pedidos ficam 
sujeitos a tratamento confidencial, até ser 
aprovada uma decisão final.   

Or. de

Justificação

As partes em causa terão interesse económico em apresentar pedidos e, sendo assim, os 
demais concorrentes não deverão poder ter acesso aos mesmos. 
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Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade competente avalia num 
prazo de dois meses a contar da recepção 
de um pedido completo se este cumpre o 
modelo normalizado para pedidos referido 
no n.º 10. 

3. A autoridade competente avalia num 
prazo de um mês a contar da recepção de 
um pedido completo se este cumpre o 
modelo normalizado para pedidos referido 
no n.º 10.

Or. de

Justificação

O prazo de um mês deveria ser suficiente para verificar se um pedido corresponde ao modelo 
normalizado.Qualquer outro prazo causaria um atraso superior ao necessário na actividade 
da empresa.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Nos casos devidamente justificados em 
que a Autoridade solicita informações 
complementares ao requerente, o prazo 
previsto nº. 5 pode ser suspenso.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade competente efectua, a 
intervalos regulares, controlos e supervisão 
oficiais em instalações e estabelecimentos 
autorizados ou registados e em instalações 
para as quais foi facultada informação em 
conformidade com o n.° 3 do artigo 40.°.

1. A autoridade competente efectua, a 
intervalos regulares, controlos e supervisão 
oficiais em instalações e estabelecimentos 
autorizados ou registados, em expedições
para outros Estados-Membros, em 
importações, trânsitos e exportações, 
assim como em instalações para as quais 
foi facultada informação em conformidade 
com o n.° 3 do artigo 40.°.

Or. de

Justificação

O aditamento da expressão "em expedições para outros Estados-Membros, em importações, 
trânsitos e exportações" torna-se necessário, porquanto, para se lograr obter um controlo 
global dos riscos, as inspecções não se deverão cingir a instalações e estabelecimentos, mas 
incluir também os transportes (cf., por exemplo, o artigo 50.º do Regulamento (CE) n.º 
1013/2006).   

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- por razões referentes à infra-estrutura da 
instalação,

- por razões referentes à estrutura da 
instalação ou do estabelecimento,

Or. de

Justificação

O conceito de "infra-estrutura" é demasiado vago. Um operador não pode ser 
responsabilizado pela infra-estrutura da sua instalação ou do seu estabelecimento.
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Alteração 76

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Têm de ser claras para o operador as condições concretas que deverá observar, por razões 
de segurança no planeamento.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em derrogação dos n.°s 1 a 4, os 
subprodutos animais ou produtos derivados 
neles referidos que tenham sido misturados 
ou contaminados com qualquer resíduo 
definido como perigoso na Decisão 
2000/532/CE serão enviados a outros 
Estados-Membros apenas sujeitos aos 
requisitos do Regulamento (CE) n.° 
1013/2006.

5. Em derrogação dos n.°s 1 a 4, os 
subprodutos animais ou produtos derivados 
neles referidos que tenham sido misturados 
ou contaminados com qualquer resíduo 
serão enviados a outros Estados-Membros 
apenas sujeitos aos requisitos do 
Regulamento (CE) n.° 1013/2006.

Or. de

Justificação

A supressão de "definido como perigoso na Decisão 2000/532/CE" torna-se necessária para 
obviar a que subprodutos orgânicos abrangidos pela proibição de exportação consignada no 
artigo 36.º do Regulamento (CE) n.º 1013/2006 (por exemplo, resíduos domésticos) sejam 
misturados e exportados. Cf. igualmente n.º 2, alínea b, do artigo 35.º e n.º 5, alínea b), do 
artigo 37.º.
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De subprodutos animais ou produtos 
derivados misturados ou contaminados 
com qualquer resíduo definido como 
perigoso na Decisão 2000/532/CE apenas 
têm lugar sob condição do cumprimento 
dos requisitos do Regulamento (CE) n.° 
1013/2006;

b) De subprodutos animais ou produtos 
derivados misturados ou contaminados 
com qualquer resíduo apenas têm lugar sob 
condição do cumprimento dos requisitos do 
Regulamento (CE) n.° 1013/2006;

Or. de

Justificação

A supressão de "definido como perigoso na Decisão 2000/532/CE" torna-se necessária para 
obviar a que subprodutos orgânicos abrangidos pela proibição de exportação consignada no 
artigo 36.º do Regulamento (CE) n.º 1013/2006 (por exemplo, resíduos domésticos) sejam 
misturados e exportados. Cf. igualmente: n.º 2, alínea b, do artigo 35.º e n.º 5, alínea b), do 
artigo 37.º.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De subprodutos animais ou produtos 
derivados misturados ou contaminados 
com qualquer resíduo definido como 
perigoso na Decisão 2000/532/CE apenas 
tem lugar sob condição do cumprimento 
dos requisitos do Regulamento (CE) n.° 
1013/2006.

b) De subprodutos animais ou produtos 
derivados misturados ou contaminados 
com qualquer resíduo apenas tem lugar sob 
condição do cumprimento dos requisitos do 
Regulamento (CE) n.° 1013/2006.

Or. de

Justificação

A supressão de "definido como perigoso na Decisão 2000/532/CE" torna-se necessária para 
obviar a que subprodutos orgânicos abrangidos pela proibição de exportação consignada no 
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artigo 36.º do Regulamento (CE) n.º 1013/2006 (por exemplo, resíduos domésticos) sejam 
misturados e exportados. Cf. igualmente n.º 2, alínea b, do artigo 35.º e n.º 5, alínea b), do 
artigo 37.º.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41 Suprimido
Colocação no mercado de outros produtos 
derivados fora da cadeia alimentar animal
1. Os operadores podem colocar no 
mercado produtos derivados, com 
excepção dos produtos referidos no n.° 3 
do artigo 2.°, desde que:
a) Esses produtos:
i) não sejam destinados a utilização como 
matérias-primas para a alimentação de 
animais de criação nem para aplicação na 
terra a partir da qual tais animais devem 
ser alimentados, ou
ii) Sejam utilizados na alimentação de 
animais destinados à produção de peles 
com pêlo;
b) Garantam o controlo dos riscos para a 
saúde pública e animal através:
i) Da segurança de abastecimento em 
conformidade com o artigo 42.º;
ii) Do tratamento seguro em 
conformidade com o artigo 43.°, sempre 
que a segurança de abastecimento não 
garanta controlo suficiente; ou
iii) Da verificação de que os produtos 
apenas são utilizados para utilizações 
finais seguras em conformidade com o 
artigo 44.° sempre que o tratamento 
seguro não garanta controlo suficiente.
2. Os operadores podem igualmente 
colocar no mercado sem restrições os 
produtos derivados referidos no n.º 1, sob 
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condição da determinação pela Comissão 
de um ponto final na cadeia de fabrico em 
conformidade com o n.º 2, alínea a), do 
artigo 46.°, sempre que tais produtos já 
não constituam nenhum risco 
significativo para a saúde pública ou 
animal.

Or. de

Justificação

É possível transformar os subprodutos orgânicos de modo a eliminar quaisquer riscos para a 
saúde humana e animal. O ponto final na cadeia de fabrico é um conceito fundamental do 
novo Regulamento revisto e limita o âmbito de aplicação definido na secção 1 do capítulo I. 
Por esta razão, o ponto final deveria ser definido já nesta secção e não somente no artigo 
41.º. Cf. alteração ao artigo 5.º (NOVO).

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 51

Texto da Comissão Alteração

Artigo 51 Suprimido
Medida transitória

As instalações, os estabelecimentos e os 
utilizadores aprovados ou registados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 1774/2002 antes de [data de aplicação 
do presente regulamento] consideram-se 
aprovados ou registados, se for caso disso, 
em conformidade com o presente 
regulamento.

Or. de

Justificação

O presente preceito é transposto para o n.º 4 do artigo 8.º, por razões de inteligibilidade. Não 
é possível a aprovação por parte dos utilizadores, ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1774/2002, porquanto tal conceito é inexistente neste último diploma.
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Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Regras gerais de higiene aplicáveis à 
manipulação e ao tratamento de 

subprodutos animais
Secção 1

Regras de higiene para a manipulação de 
matérias das categorias 1, 2 e 3 em 

instalações intermédias
Capítulo I

Regras de higiene aplicáveis a matérias 
da categoria 3 em instalações intermédias
1. A instalação será utilizada 
exclusivamente para actividades de 
importação, recolha, triagem, desmancha, 
refrigeração, congelação de blocos, 
armazenagem temporária e expedição de 
matérias da categoria 3.    
2. A triagem de matérias da categoria 3 
será efectuada de modo a evitar quaisquer 
riscos de propagação de doenças animais.   
3. Durante todo o período de realização 
das operações de recolha e armazenagem, 
as matérias da categoria 3 serão 
manipuladas e armazenadas 
separadamente das matérias de outras 
categorias, a fim de prevenir a 
propagação de agentes patogénicos.   
4. As matérias da categoria 3 serão 
convenientemente armazenadas e, se 
necessário, refrigeradas ou congeladas 
até serem reexpedidas.

Capítulo II:
Regras de higiene aplicáveis a matérias 

das categorias 1 e 2 em instalações 
intermédias

1. A instalação será utilizada 
exclusivamente para actividades de 
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importação, recolha, manipulação, 
armazenagem temporária e expedição de 
matérias das categorias 1 e 2.    
2. A triagem de matérias das categorias 1 
e 2 será efectuada de modo a evitar 
quaisquer riscos de propagação de 
doenças animais.   
3. Durante todo o período de realização 
das operações de recolha e armazenagem, 
as matérias das categorias 1 e 2 serão 
manipuladas e armazenadas 
separadamente das matérias da categoria 
3, a fim de prevenir a propagação de 
agentes patogénicos.   
4. As matérias das categorias 1 e 2 serão 
convenientemente armazenadas, em 
condições de temperatura adequadas, até 
serem reexpedidas. 
5. Na medida em que for exequível na 
prática a custos razoáveis, as águas 
residuais serão tratadas de forma a 
garantir que não subsistam quaisquer 
agentes patogénicos.

SECÇÃO II
Regras de higiene para a transformação 
de subprodutos humanos em instalações 

de transformação
Capítulo I

Regras gerais de higiene
1. Os subprodutos animais serão 
transformados o mais rapidamente 
possível após a sua chegada. Serão 
convenientemente armazenados até às 
operações de transformação.
2. Os contentores, os recipientes e os 
veículos utilizados no transporte de 
matérias não transformadas serão limpos 
num sector reservado. Este sector deverá 
ficar situado e ser construído de forma a 
evitar o risco de transmissão de agentes 
patogénicos nos produtos transformados.
3. As pessoas que trabalhem no sector que 
não se encontra limpo não poderão 
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penetrar no sector limpo sem terem 
primeiramente mudado de vestuário e 
calçado de trabalho ou sem os terem 
desinfectado. Os equipamentos e 
utensílios não poderão ser deslocados do 
sector que não se encontra limpo para o 
sector limpo sem terem sido previamente 
limpos e desinfectados. Será instituído um 
procedimento relativo à deslocação de 
pessoas, a fim de controlar a respectiva 
circulação e definir a correcta utilização 
de pedilúvios e de dispositivos de 
desinfecção das rodas.
4. Na medida em que for exequível na 
prática a custos razoáveis, as águas 
residuais oriundas de sectores que não se 
encontram limpos serão tratadas de forma 
a garantir que não subsistam quaisquer 
agentes patogénicos.
5. Serão tomadas sistematicamente 
medidas preventivas contra aves, 
roedores, insectos e outros parasitas.Para 
o efeito, será aprovado um programa 
documentado de combate aos parasitas. 
6. Serão aprovados e documentados 
procedimentos de limpeza de todas as 
partes da instalação. Serão fornecidos
equipamentos e produtos adequados para 
a limpeza. 
7. Os testes de verificação da higiene 
incluirão inspecções regulares do 
ambiente e do equipamento. O calendário 
das inspecções e os respectivos resultados 
serão documentados e conservados pelo 
menos durante dois anos.
8. As instalações e os equipamentos serão 
mantidos em bom estado de conservação e 
os equipamentos para mensuração serão 
regularmente calibrados. 
9. Os produtos derivados serão 
manipulados e armazenados na 
instalação de transformação de modo a 
excluir a possibilidade de propagação de 
agentes patogénicos.
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10. As amostras de produtos derivados 
que se destinem a instalações de biogás ou 
de compostagem, ou à deposição em 
aterro, colhidas directamente após o 
tratamento térmico, não devem conter 
quaisquer esporos de bactérias 
patogénicas termo-resistentes (ausência 
de clostridium perfringens em 1 grama de 
produto).

Capítulo II:
Regras especiais para a transformação de 

matérias da categoria 3
1. Os pontos críticos em cuja base é 
determinada a amplitude do tratamento 
térmico a aplicar no processo de 
transformação serão estabelecidos nas 
medidas de execução do presente 
Regulamento para cada um dos métodos 
de transformação. Serão incluídos os 
seguintes pontos críticos:
(a) a dimensão das partículas de matéria-
prima;
(b) a temperatura alcançada no processo 
de tratamento térmico;
(c) a pressão aplicada à matéria-prima; e
(d) a duração do processo de tratamento 
térmico ou o caudal de alimentação de um
sistema contínuo. 
Serão estabelecidas normas mínimas de 
transformação para cada um dos pontos 
críticos.
2. Serão conservados pelo menos durante 
dois anos registos que mostrem que as 
normas mínimas de transformação foram 
aplicadas a cada um dos pontos críticos.
3. Serão utilizados instrumentos de 
mensuração ou de registo calibrados com 
precisão, para a observação contínua do 
processo de transformação. Serão 
conservados os registos relativos aos 
dados da calibragem.
4. Antes de serem transformados, os 
subprodutos animais serão 
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inspeccionados para detectar a presença 
de corpos estranhos. Sendo estes 
detectados, serão imediatamente 
removidos.
5. As matérias que não sejam 
inteiramente submetidas ao tratamento 
térmico especificado serão de novo 
sujeitas a tratamento térmico ou 
recolhidas e novamente transformadas, 
ou eliminadas segundo preceituado no 
presente Regulamento.

Capítulo III:
Normas de transformação aplicáveis a 

matérias das categorias 1 e 2
Excepto nos casos em que a autoridade 
competente exija a aplicação dos métodos 
de transformação referidos na alínea a), 
subalínea ii), do artigo 19.º ou na alínea 
a), subalínea ii), do artigo 20.º do presente 
Regulamento, as matérias das categorias 
1 ou 2 destinadas a ser incineradas ou co-
incineradas serão transformadas em 
conformidade com o preceituado no 
capítulo III do presente Anexo.

Or. de

Justificação

A importância das regras gerais de higiene assume tal relevo que estas não devem fazer parte 
das medidas de execução determinadas no quadro do procedimento de comitologia, 
carecendo, pelo contrário, de ser especificadas no dispositivo de base. Cf. artigo 9.º, alínea 
d), subalínea i).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As numerosas crises que ocorreram entre 1997 e 2002 (BSE, lamas de depuração, dioxinas, 
carne deteriorada) levaram à necessidade de promulgar legislação europeia em muitos 
sectores da produção alimentar. Foram sobretudo alvo de críticas ferozes, por parte da opinião 
pública, os produtos que não podiam ser utilizados para consumo humano. Era fundamental 
que o princípio "do produtor para o consumidor" fosse tido em conta em todos os sectores do 
fabrico de géneros alimentícios. Em caso de ocorrência de uma situação de crise, tem de ser 
possível garantir a rastreabilidade dos produtos, a fim de detectar com a maior rapidez 
possível a origem das epizootias ou de outras ocorrências nocivas para a saúde. O Parlamento 
Europeu aprovou, para o efeito, o Regulamento (CE) n.º 1774/2002, em vigor desde 1 de 
Maio de 2003. O Regulamento estabelece regras sanitárias para os subprodutos animais que 
não se destinam ao consumo humano. No período consecutivo à entrada em vigor do 
Regulamento, as várias inspecções efectuadas e as informações facultadas pelos Estados-
membros possibilitaram que se chegasse às seguintes conclusões: nem em todos os casos é 
assegurada a rastreabilidade indispensável; tem que ser clarificada a aplicação concomitante 
dos Regulamentos existentes e de outras disposições da União Europeia, por exemplo, dos
Regulamentos em matéria de higiene; é ainda difícil operar uma distinção clara entre 
subprodutos do abate e produtos derivados. Para elucidar estes e outros problemas detectados, 
a Comissão apresentou uma proposta de alteração Regulamento (CE) n.º 1774/2002. 

Havia, em particular, que esclarecer o momento em que é atingido o ponto final do ciclo de 
vida dos subprodutos animais. Era igualmente necessário suprir a insegurança jurídica no que 
se prende com o âmbito de aplicação das normas em matéria de subprodutos oriundos de 
animais de caça.

O novo Regulamento deverá igualmente servir para estabelecer uma melhor articulação com 
outros Regulamentos. No essencial, há que partir do princípio de que o novo diploma virá pôr 
cobro a muitos problemas do anterior. No entanto, cumpre constatar que introduz novas 
definições, diferentes das que figuram nos Regulamentos presentemente em vigor, o que não 
corresponde à abordagem coerente que se pretendia. Neste aspecto, o utilizador tem de se 
adaptar a novos conceitos, situação cuja persistência não deverá ser permitida. Este problema 
pode ser acometido de formas muito diferentes. Ou as definições de conceitos são 
documentadas nos Regulamentos em causa ou haverá que remeter para Regulamentos 
existentes, por exemplo, para o relativo à higiene. 

O Parlamento Europeu concorda com a Comissão quanto ao facto de que, no essencial, se 
deve tratar de um Regulamento transversal. Todavia, tal não poderá dar origem a que o 
articulado se cinja a declarações genéricas e a que as normas que são fundamentais para os 
utilizadores sejam definidas no quadro de medidas de execução. Sendo assim, o Parlamento 
propõe que fiquem determinados vários princípios nas disposições de execução que figuram 
nos anexos ao Regulamento. Tal não se deverá reportar a pormenores técnicos, os quais 
deverão ser continuar a ser regulamentados no quadro de medidas de execução.

Há vários anos que o Parlamento Europeu tem vindo a valorizar a desburocratização e as 
normas de fácil assimilação, o que nem sempre parece ser possível com a proposta em apreço. 
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Por esta razão, a proposta da Comissão deve ser reorganizada, de modo a torná-la mais clara e 
inteligível. 

Tendo por base os actuais Regulamentos no quadro da produção de géneros alimentícios, há 
que prosseguir o princípio da responsabilidade dos operadores.

Haveria ainda que definir em que medida é que a importante reserva de proteínas que 
representam os restos de cozinha e de mesa poderia ser utilizada na alimentação animal ou se 
o recurso a tal opção deve ser excluído, por razões sanitárias.
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