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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt 
destinate consumului uman (Regulament privind subprodusele de origine animală)
(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0345),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 152 alineatul (4) litera (b) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 
(C6-0220/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

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. 

(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 



PE418.148v01-00 6/58 PR\760933RO.doc

RO

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.

moarte sau vânate în habitatul lor natural.

Or. de

Justificare

„Bunele practici de vânătoare” reprezintă un concept juridic vag, care nu există ca atare în 
legislația privind vânătoarea. A se vedea, de asemenea, amendamentul la articolul 2 alineatul 
(2) litera (a).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În scopul menținerii coerenței 
legislației comunitare, în prezentul 
regulament ar trebui utilizată definiția 
unui animal acvatic prezentată în 
articolul 3 alineatul (1) litera (e) din 
Directiva 2006/88/CE din 24 octombrie 
2006 privind cerințele de sănătate 
animală pentru animale și produse de 
acvacultură și privind prevenirea și 
controlul anumitor boli la animalele de 
acvacultură.

eliminat

Or. de

Justificare

Fauna acvatică și subprodusele acesteia cuprind și alte animale acvatice decât cele 
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menționate aici, în special nevertebrate în diferite stadii de viață, precum larve de insecte și 
viermi, folosite de exemplu în producția hranei pentru animalele de companie. A se vedea, de 
asemenea, amendamentul la articolul 3 punctul 6.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Operațiunile cu subproduse de origine 
animală care generează un risc considerabil 
pentru sănătatea publică și animală ar 
trebui să se desfășoare doar în cadrul unor 
unități autorizate în prealabil pentru astfel
de operațiuni de către autoritatea 
competentă. Această condiție trebuie 
aplicată în special instalațiilor de ecarisaj
și altor instalații unde se manipulează și se 
prelucrează subproduse de origine animală 
netratate. Cu condiția prevenirii
contaminării încrucișate, ar trebui să se 
permită manipularea mai multor categorii 
de subproduse de origine animală în cadrul 
aceleiași unități. În plus, ar trebui să se 
permită și modificarea acestor condiții în 
cazul când volumul materialului de 
eliminat și de prelucrat ar crește datorită 
izbucnirii unei epizootii majore, cu 
condiția ca utilizarea temporară în astfel de 
condiții modificate să nu ducă la 
propagarea riscurilor de îmbolnăvire.

(21) Operațiunile cu subproduse de origine 
animală care generează un risc considerabil 
pentru sănătatea publică și animală ar 
trebui să se desfășoare doar în cadrul unor 
unități autorizate în prealabil de către 
autoritatea competentă. Această condiție 
trebuie aplicată în special instalațiilor de
procesare a subproduselor de origine 
animală și altor instalații unde se 
manipulează și se prelucrează subproduse 
de origine animală netratate. Cu condiția 
prevenirii contaminării încrucișate, ar 
trebui să se permită manipularea mai 
multor categorii de subproduse de origine 
animală în cadrul aceleiași unități. În plus, 
ar trebui să se permită și modificarea 
acestor condiții în cazul când volumul 
materialului de eliminat și de prelucrat ar 
crește datorită izbucnirii unei epizootii 
majore, cu condiția ca utilizarea temporară 
în astfel de condiții modificate să nu ducă 
la propagarea riscurilor de îmbolnăvire.

Or. de

Justificare

Termenul „instalație de ecarisaj” nu se mai folosește și a fost înlocuit de termenul „instalație 
de procesare a subproduselor de origine animală”, care a fost definit clar între timp.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Nu este necesară eliminarea gunoiului 
de grajd și a conținutului tractului digestiv, 
dacă un tratament adecvat garantează că nu 
se transmit boli în timpul răspândirii 
îngrășămintelor naturale pe sol.
Subprodusele de origine animală provenind 
de la animale moarte în exploatații sau 
ucise pentru a eradica maladii, cu excepția 
EST, nu ar trebui utilizate în lanțul furajer.
Această restricție ar trebui aplicată, de 
asemenea, subproduselor de origine 
animală importate, autorizate să pătrundă 
în Comunitate, chiar dacă acestea nu 
respectă legislația comunitară cu privire la 
inspecția la punctul de frontieră al 
Comunității, precum și produselor care, în 
cursul verificărilor efectuate în interiorul 
Comunității, nu respectă cerințelor în 
vigoare.

(29) Nu este necesară eliminarea gunoiului 
de grajd și a conținutului tractului digestiv, 
dacă un tratament adecvat garantează că nu 
se transmit boli în timpul răspândirii 
îngrășămintelor naturale pe sol.
Subprodusele de origine animală provenind 
de la animale moarte în exploatații sau 
ucise pentru a eradica maladii nu ar trebui 
utilizate în lanțul furajer. Această restricție 
ar trebui aplicată, de asemenea, 
subproduselor de origine animală 
importate, autorizate să pătrundă în 
Comunitate, chiar dacă acestea nu respectă 
legislația comunitară cu privire la inspecția 
la punctul de frontieră al Comunității, 
precum și produselor care, în cursul 
verificărilor efectuate în interiorul 
Comunității, nu respectă cerințelor în 
vigoare.

Or. de

Justificare

Menționarea EST aici creează confuzii. Subprodusele provenite de la animale contaminate cu 
EST intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 999/2001.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Este cazul ca cerințele aplicabile 
introducerii pe piață a subproduselor de 
origine animală și a produselor derivate 
care se intenționează a fi utilizate în scop 
de hrănire, a fertilizatorilor organici și a 
amelioratorilor solului să fie clarificate, 

(41) Este cazul ca cerințele aplicabile 
introducerii pe piață a subproduselor de 
origine animală și a produselor derivate 
care se intenționează a fi utilizate în scop 
de hrănire, a fertilizatorilor organici și a 
amelioratorilor solului să fie clarificate, 
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astfel încât să se asigure protecția lanțului 
alimentar și furajer. În scop de hrănire ar 
trebui utilizat doar material din categoria 3.
Fertilizatorii produși pe baza subproduselor 
de origine animală pot afecta siguranța 
lanțului alimentar și furajer. Atunci când au 
fost fabricați din material proteinaceu, ar 
trebui adăugată o componentă, cum ar fi 
o substanță neorganică sau nedigestibilă, 
pentru a preveni utilizarea directă în scop 
de hrănire.

astfel încât să se asigure protecția lanțului 
alimentar și furajer. În scop de hrănire ar 
trebui utilizat doar material din categoria 3.
Fertilizatorii produși pe baza subproduselor 
de origine animală pot afecta siguranța 
lanțului alimentar și furajer. Atunci când au 
fost fabricați din material proteinaceu,
documentația trebuie întocmită într-o 
manieră care să prevină utilizarea directă 
în scop de hrănire.

Or. de

Justificare

Denaturarea îngrășămintelor cu material proteinic nu ar trebui impusă. Experiențele din 
trecut au arătat că o asemenea cerință este interpretată greșit de public în absența 
specificării materialelor care sunt adecvate. Denaturarea ar trebui înlocuită de prezența unei 
documentații care să asigure trasabilitatea.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1774/2002, anumite produse și anume 
guano, anumite piei uscate cărora li s-au 
aplicat anumite metode de tratament cum 
ar fi tăbăcirea, precum și anumite trofee de 
vânătoare, au fost exceptate de la cerințele 
respectivului regulament. Excepții similare 
ar trebui prevăzute prin măsuri de punere 
în aplicare, de exemplu în cazul produselor 
oleochimice. Totuși, pentru a menține un 
nivel adecvat de protecție a lanțului 
furajer, operatorii care prelucrează 
material de categorie 1 și categorie 2 în 
scopul fabricării de hrană pentru animale 
de companie ar trebui să necesite în 
continuare obținerea unei autorizări.

(63) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 
1774/2002, anumite produse și anume 
guano, anumite piei uscate cărora li s-au 
aplicat anumite metode de tratament cum 
ar fi tăbăcirea, precum și anumite trofee de 
vânătoare, au fost exceptate de la cerințele 
respectivului regulament. Excepții similare 
ar trebui prevăzute prin măsuri de punere 
în aplicare, de exemplu în cazul produselor 
oleochimice. 

Or. de
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Justificare

Nu ar trebui să existe posibilitatea folosirii de materii prime din categoriile 1 și 2 în 
producția hranei pentru animalele de companie. Articolul 22 litera (e) punctul (ii) și articolul 
45 al treilea paragraf au fost modificate corespunzător.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică la
subprodusele de origine animală și 
produsele derivate

(1) Prezentul regulament se aplică la:

(a) care sunt excluse de la consum uman în 
temeiul legislației comunitare; sau

(a) subprodusele de origine animală și 
produsele derivate, care sunt excluse de la 
consum uman în temeiul legislației 
comunitare; sau

(b) care ar putea fi destinate consumului 
uman în temeiul legislației comunitare dar, 
ca urmare a unei decizii luate de un 
operator, sunt destinate altor scopuri decât 
consumului uman.

(b) produsele de origine animală care ar
putea fi destinate consumului uman în 
temeiul legislației comunitare dar, ca 
urmare a unei decizii luate de un operator, 
sunt destinate altor scopuri decât 
consumului uman. Această decizie este 
ireversibilă.

Or. de

Justificare

Definițiile au fost amestecate aici: subprodusele de origine animală sunt definite la articolul 
3 ca fiind excluse de la consumul uman și numai produsele de origine animală pot fi destinate 
consumului uman [articolul 3 punctul (17)]. Operatorii nu ar trebui să aibă posibilitatea de a 
pune din nou în circulație produse care au fost excluse o dată de la consumul uman.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) în cazul animalelor sălbatice terestre, (ii) în cazul animalelor sălbatice terestre,
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care nu sunt recuperate după ucidere, în 
conformitate cu bunele practici de 
vânătoare;

care nu sunt recuperate după ucidere, în 
conformitate cu cerințele legislației în 
domeniul vânătorii;

Or. de

Justificare

„Bunele practici de vânătoare” reprezintă un concept juridic vag, care nu există ca atare în 
legislația privind vânătoarea.

Amendamentul 9

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, produsele pe bază de lapte și 
colostrul care sunt obținute, păstrate, 
eliminate sau utilizate în ferma de origine;

Or. de

Justificare

Amendamentul are ca scop clarificarea prezentului regulament și sporirea lizibilității 
acestuia. Formularea aleasă corespunde cu cea de la articolul 20 litera (f). În plus, nu este 
clar ce se înțelege prin termenul „lapte sub formă lichidă”.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) produsele chimice obținute din 
grăsimi animale, cu condiția ca producția 
să se realizeze în conformitate cu 
condițiile stabilite în normele de punere în 
aplicare. 
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Or. de

Justificare

Produsele chimice obținute din grăsimi animale pot beneficia de o derogare de la domeniul 
de aplicare al prezentului regulament deoarece, în condițiile menționate în nota de subsol, 
produsele chimice obținute prezintă un risc extrem de scăzut pentru sănătatea oamenilor și 
animalelor.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „subproduse de origine animală” 
înseamnă corpuri întregi sau părți de 
corpuri de animale moarte sau produse de 
origine animală menționate la articolele 11, 
12 și 13, incluzând ovule, embrioni și 
material seminal;

(1) „subproduse de origine animală” 
înseamnă corpuri întregi sau părți de 
corpuri de animale moarte sau produse de 
origine animală menționate la articolele 11, 
12 și 13, care nu sunt destinate 
consumului uman, incluzând ovule, 
embrioni și material seminal;

Or. de

Justificare

Definiția „subproduselor de origine animală”ar trebui să conțină mențiunea privind 
exceptarea de la consumul uman pentru a clarifica faptul că regulamentul se aplică doar 
subproduselor de origine animală în sensul articolului 2 alineatul (1). Astfel se reia și 
definiția din regulamentul precedent și se evită confuziile.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „animal de companie” înseamnă orice 
animal care aparține unor specii hrănite și 
ținute de oameni pentru alte scopuri decât
creșterea și care sunt enumerate la anexa 
I din Regulamentul (CE) nr. 998/2003;

(5) „animal de companie” înseamnă orice 
animal care aparține unor specii care sunt 
de obicei hrănite și ținute de oameni, fără a 
fi consumate, în alte scopuri decât cele 
agricole;
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Or. de

Justificare

Pentru coerența legislației comunitare, ar trebui să se folosească definițiile existente. Cea 
aleasă aici provine de la articolul 2 alineatul (1) litera (h) din regulamentul anterior 
[Regulamentul (CE) nr. 1774/2002]. În propunerea Comisiei se face referire la Regulamentul 
(CE) nr. 998/2003, care însă conține o listă ce nu este cuprinzătoare. Referințele repetate la 
alte dispoziții juridice afectează lizibilitatea și înțelegerea regulamentului și deci nu sunt 
compatibile cu principiul unei bune legiferări.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „animal acvatic” înseamnă animale 
acvatice astfel cum sunt definite la 
articolul 3 alineatul (1) litera (e) din 
Directiva 2006/88/CE;

(6) „animal acvatic” înseamnă orice specie 
de animal, în orice stadiu de viață, care 
trăiește în permanență sau în cea mai 
mare parte a timpului în apă, precum și 
produsele derivate din acesta;

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 
viermi, folosite de exemplu în producția hranei pentru animalele de companie. A se vedea, de 
asemenea, amendamentul la considerentul (17).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „producător” înseamnă orice 
persoană care produce subproduse de 
origine animală sau produse derivate;

eliminat

Or. de
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Justificare

Definiția „producătorului” ar trebui eliminată, deoarece, pe de o parte, termenul nu este 
folosit în cadrul prezentului regulament, iar pe de altă parte, este acoperit de definiția 
„operatorului”.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) „sterilizarea prin presiune” înseamnă 
prelucrarea subproduselor de origine 
animală, după reducerea la particule cu 
mărime maximă de 50 mm, la o 
temperatură mai mare de 133°C timp de 
cel puțin 20 de minute fără întrerupere la 
o presiune absolută de cel puțin 3 bari;

(16) „sterilizarea prin presiune” înseamnă 
prelucrarea subproduselor de origine 
animală la o presiune care corespunde 
parametrilor stabiliți în normele de 
punere în aplicare;

Or. de

Justificare

Includerea detaliilor tehnice nu este în concordanță cu celelalte definiții. Detaliile tehnice ar 
trebui stabilite în normele de punere în aplicare, astfel încât orice modificare necesară să 
poată fi efectuată în cadrul procedurii de comitologie.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) „produse de origine animală” 
înseamnă produse obținute de la animale 
și produse derivate din astfel de produse, 
incluzând animale vii care sunt pregătite 
în vederea unei astfel de utilizări;

(17) „produse de origine animală” 
înseamnă:

- produsele alimentare de origine 
animală, inclusiv mierea și sângele;
- moluștele bivalve vii, echinodermele vii, 
tunicierii vii și gasteropodele marine vii, 



PR\760933RO.doc 15/58 PE418.148v01-00

RO

destinate consumului uman și
- produsele de origine animală și cele 
derivate din astfel de produse, inclusiv 
animalele vii, destinate consumului 
uman, cu condiția ca acestea să fie 
preparate corespunzător;

Or. de

Justificare

În scopul unei legiferări bune și uniforme, ar trebui reluată aici definiția „produselor de 
origine animală” din anexa I punctul 8.1 a Regulamentului (CE) nr. 853/2004. Acest lucru 
este valabil cu atât mai mult cu cât instalațiile autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 
853/2004 nu mai au nevoie de o autorizație în conformitate cu regulamentul de înlocuire.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) „zonă îndepărtată” înseamnă o zonă în 
care populația animală este atât de mică și 
în care unitățile de eliminare se află la o 
distanță atât de mare încât activitățile de 
colectare și transport a subproduselor de 
origine animală sunt inacceptabil de 
împovărătoare în comparație cu eliminarea 
la nivel local;

(23) „zonă îndepărtată” înseamnă o zonă în 
care populația animală este atât de mică și 
în care instalațiile și unitățile de eliminare 
se află la o distanță atât de mare încât 
activitățile de colectare și transport a 
subproduselor de origine animală sunt 
inacceptabil de împovărătoare în 
comparație cu eliminarea la nivel local;

Or. de

Justificare

Acest amendament are ca scop clarificarea și uniformizarea textului.



PE418.148v01-00 16/58 PR\760933RO.doc

RO

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. „carcasă” înseamnă corpul unui 
animal crescut pentru carne după 
sacrificare și eviscerare;

Or. de

Justificare

Cuvântul carcasă este utilizat de mai multe ori în prezentul regulament, fără însă a fi definit. 
Această definiție provine din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Amendamentul 19

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 că aplicarea măsurilor în 
conformitate cu alineatul (1) este
monitorizată continuu de autoritatea 
competentă;

Or. de

Justificare

Porțiunea de text eliminată este doar o repetare a alineatului (1) și prin urmare ar trebui 
scoasă, în virtutea principiului unei bune legiferări. De asemenea, existența unui sistem 
funcțional este impusă prin alineatul (1).
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pun la dispoziție resurse adecvate
pentru operarea unui astfel de sistem.

(b) asigură că, în ceea ce privește 
subprodusele de origine animală în sensul 
articolului 11 și articolului 12 literele 
(b)-(h), sunt puse la dispoziție resurse 
suficiente pentru operarea infrastructurii 
menționate la alineatul (1).

Or. de

Justificare

Cerința ca statele membre să finanțeze sitematic toate subprodusele de origine animală este 
disproporționată; cerința de finanțare ar trebui să se refere mai degrabă numai la 
materialele care sunt periculoase pentru sănătatea animalelor.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Restricții generale referitoare la sănătatea 

animală
(1) Fără a aduce atingere articolului 2 
alineatul (4), subprodusele de origine 
animală și produsele derivate nu se 
expediază din exploatații, instalații sau 
zone care fac obiectul unor restricții
(a) în temeiul legislației comunitare din 
domeniul veterinar; sau
(b) datorită prezenței unei boli 
transmisibile severe
(i) enumerată în lista de la anexa I la 
Directiva 92/119/CEE; sau
(ii) menționată într-o listă stabilită de 
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Comisie.
Măsurile prevăzute la litera (b) punctul 
(ii) destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 48 alineatul (4).
(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în 
care subprodusele de origine animală și 
produsele derivate sunt expediate în 
condiții care urmează a fi adoptate de 
Comisie pentru a preveni răspândirea 
bolilor transmisibile la oameni și animale.
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 (5).

Or. de

Justificare

Acest articol nu este necesar, deoarece normele privind combaterea bolilor animalelor, 
bazate în principal pe legislația comunitară, stabilesc în detaliu care produse pot fi 
transportate în afara zonelor cu acces restricționat. Prin urmare, dispozițiile de la articolul 2 
alineatul (4) sunt suficiente.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Introducerea pe piață a altor produse 
derivate în afara lanțului alimentar

(1) Operatorii pot introduce pe piață 
produse derivate, altele decât cele 
menționate la articolul 2 alineatul (3), 
dacă:
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(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
(ii) sunt destinate hrănirii animalelor cu 
blană și
(b) asigură controlul riscurilor pentru 
sănătatea publică și animală prin:
(i) siguranța aprovizionării în 
conformitate cu articolul 42;
(ii) siguranța tratamentului în 
conformitate cu articolul 43, în cazul în 
care siguranța aprovizionării nu asigură 
un control suficient; sau
(iii) verificarea faptului că produsele sunt 
folosite doar pentru uz final sigur în 
conformitate cu articolul 44, în cazul în 
care siguranța tratamentului nu asigură 
un control suficient.
(2) Operatorii pot introduce pe piață, de 
asemenea, fără restricții, produsele 
derivate menționate la alineatul (1), cu 
condiția determinării de către Comisie a 
unui punct final în lanțul de prelucrare în 
conformitate cu alineatul (3), dincolo de 
care astfel de produse nu mai prezintă 
niciun risc semnificativ pentru sănătatea 
publică sau animală.
(3) Comisia poate adopta măsuri privind 
condițiile pe baza cărora se determină un 
punct final în lanțul de prelucrare, 
dincolo de care nicio cerință de sănătate 
publică sau animală nu se mai aplică 
pentru introducerea pe piață;

Or. de

(A se vedea articolul 41 din propunerea Comisiei.)
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Justificare

Există posibilitatea de a procesa subprodusele de origine animală astfel încât să nu mai 
existe niciun risc pentru sănătatea oamenilor și animalelor. Punctul final reprezintă un 
concept esențial al noului regulament revizuit, limitând domeniul de aplicare definit în 
secțiunea 1 din capitolul 1. Din acest motiv, punctul final ar trebui să fie deja descris în 
secțiunea respectivă, și nu abia la articolul 41.

Amendamentul 23

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.

(f) manipularea sau fabricarea de hrană 
pentru animalele de companie.

Or. de

Justificare

Nu este clar dacă fabricile de hrană pentru animalele de companie trebuie înregistrate sau 
autorizate. A se vedea articolul 6 alineatul (1) litera (f), articolul 7 alineatul (1) litera (f) și 
articolul 45, coroborate cu legislația privind siguranța hranei pentru animale. O autorizare 
generală a tuturor unităților de producție a hranei pentru animalele de companie este 
necesară pentru uniformitatea sectorului, în vederea evitării problemelor la comercializare. 
Pe teritoriul UE, pentru ca importurile în Comunitate să fie autorizate, emiterea certificatelor 
de sănătate se poate face dacă există o unitate autorizată în țara respectivă.  De asemenea, 
nu trebuie să fie posibilă fabricarea hranei pentru animalele de companie folosind materiale 
din categoriile 1 și 2. A se vedea și articolul 22 litera (e).

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

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 sau 
înregistrarea unităților autorizate sau 
înregistrate în conformitate cu:

Or. de
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Justificare

Menționarea „instalațiilor” în această dispoziție nu are sens. În conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004, autorizațiile se acordă doar pentru unități, nu pentru 
instalații. Același lucru este valabil pentru sectorul hranei pentru animale [Regulamentul 
(CE) nr. 183/2005]. Termenul ar trebui folosit în mod consecvent. Acest lucru corespunde și 
definiției „unității” de la articolul 3 punctul 21.

Amendamentul 25

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);

(c) instalații care fabrică biogaz sau 
compost care transformă subprodusele de 
origine animală și produsele derivate în 
conformitate cu parametri standard stabiliți 
în temeiul articolului 9 litera (c) din 
normele de punere în aplicare;

Or. de

Justificare

Acest amendament este menit să clarifice că este vorba despre o trimitere la normele de 
punere în aplicare menționate la articolul 9, nu despre un raționament circular.

Amendamentul 26

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).

(f) instalații și unități care fac obiectul 
secțiunii 2 a capitolului VI, cu excepția
unităților de producție a hranei pentru 
animalele de companie.

Or. de
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Justificare

Asemenea articolului 6 alineatul (1) litera (f): nu este clar dacă fabricile de hrană pentru 
animalele de companie trebuie înregistrate sau autorizate. A se vedea articolul 6 alineatul (1) 
litera (f), articolul 7 alineatul (1) litera (f) și articolul 45, coroborate cu legislația privind 
siguranța hranei pentru animale. O autorizare generală a tuturor unităților de producție a 
hranei pentru animale este necesară pentru uniformitatea sectorului, în vederea evitării 
problemelor la comercializare. Pe teritoriul UE, pentru ca importurile în Comunitate să fie 
autorizate, emiterea certificatelor de sănătate se poate face dacă există o unitate autorizată în 
țara respectivă.  De asemenea, nu trebuie să fie posibilă fabricarea hranei pentru animalele 
de companie folosind materiale din categoriile 1 și 2. A se vedea și articolul 22 litera (e). 

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) transportul subproduselor de origine 
animală și al produselor derivate.

Or. de

Justificare

În cazul înregistrării obligatorii a operatorilor care transportă subproduse de origine 
animală, autoritatea ar ajunge în posesia informațiilor despre acești operatori, ceea ce ar 
permite o monitorizare și ar putea împiedica redeclararea subproduselor de origine animală 
ca produse alimentare în timpul transportului. A se vedea și articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 28

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) Instalațiile și unitățile care sunt 
exceptate de la autorizare în conformitate 
cu alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (g) 
trebuie obligatoriu înregistrate.

Solicitarea trebuie să cuprindă următoarele 
informații:

Cererea de înregistrare trebuie să cuprindă 
următoarele informații:
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(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

Pentru clarificare lingvistică. Menționarea articolului 7 alineatul (1) litera (g) pentru a 
clarifica obligativitatea înregistrării operatorilor care transportă subproduse de origine 
animală.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aceasta manipulează subproduse de 
origine animală și, dacă prezentul 
regulament sau normele adoptate în 
conformitate cu prezentul regulament o 
cer, produsele derivate în conformitate cu 
cerințele de igienă stabilite în conformitate 
cu articolul 9;

(b) aceasta manipulează subproduse de 
origine animală și, dacă prezentul 
regulament sau normele adoptate în 
conformitate cu prezentul regulament o 
cer, produsele derivate în conformitate cu 
cerințele de igienă stabilite în conformitate 
cu anexa I din prezentul regulament și 
articolul 9;

Or. de

Justificare

Cerințele generale de igienă nu ar trebui incluse în normele de punere în aplicare stabilite 
prin procedura de comitologie, importanța acestora fiind atât de mare, încât este necesară 
includerea lor în textul de bază. A se vedea și articolul 9 litera (d) punctul (i).
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) instalațiile și unitățile autorizate sau 
înregistrate deja în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 nu 
necesită o nouă autorizare sau 
înregistrare.

Or. de

(Siehe Artikel 51 des Kommissionsvorschlags)Justificare

Această dispoziție vizează reducerea formalităților administrative, fără ca acest lucru să 
determine o creștere a riscurilor. Acest lucru a fost menționat la articolul 51 (măsuri 
tranzitorii), dar este mai logic să fie inclus în această porțiune legată de autorizare.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cerințele de igienă generale aplicabile 
în cadrul instalațiilor și unităților 
autorizate;

eliminat

Or. de

Justificare

Cerințele generale de igienă nu ar trebui incluse în normele de punere în aplicare stabilite 
prin procedura de comitologie, importanța acestora fiind atât de mare, încât este necesară 
includerea lor în textul de bază. La articolul 8 alineatul (1) litera (b) au fost efectuate 
modificările aferente.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) produse de origine animală derivate din 
animale care au fost supuse unui tratament
ilegal definit la articolul 1 alineatul (2) 
litera (d) din Directiva 96/22/CE și
articolul 2 litera (b) din Directiva 
96/23/CE;

(c) produse de origine animală derivate din 
animale care au fost supuse unui tratament
contrar prevederilor legale, astfel cum 
este definit la articolul 1 alineatul (2) litera
(d) din Directiva 96/22/CE sau articolul 2 
litera (b) din Directiva 96/23/CE;

Or. de

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu pare potrivit în acest context. Din punct de vedere logic, între cele două 
referințe la directive este necesar cuvântul „sau”, deoarece altfel ar fi necesar un tratament 
conform ambelor directive.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera e

Textul propus de Comisie

(e) deșeuri de catering provenite din 
mijloace de transport folosite la nivel 
internațional;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) materiale alterate din categoria 3, 
care prezintă riscuri pentru sănătatea 
oamenilor și animalelor.

Or. de

Justificare

Materialele alterate, clasificate inițial ca materiale din categoria 3, ar trebui reclasificate și 
tratate ca materiale din categoria 2, în cazul în care prezintă un risc pentru sănătate. A se 
vedea și articolul 21 litera (c) și articolul 23 alineatul (1) litera (g).

Amendamentul 35

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) carcase sau 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:

Or. de

Justificare

Pentru a asigura uniformitatea cu litera (b) punctul (i), textul ar trebui completat cu referința 
la carcase.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) capete de păsări; (ii) capete de păsări care nu sunt destinate 
consumului uman;

Or. de

Justificare

Prin această completare se clarifică faptul că sunt vizate doar anumite tipuri de capete de 
păsări. Trebuie să se țină seama și de faptul că, în UE, unii pui sunt vânduți cu tot cu cap.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) piei, inclusiv bucăți și așchii ale 
acestora;

(iii) piei, inclusiv bucăți și așchii ale 
acestora, care nu sunt folosite la producția 
de gelatină sau alte produse alimentare 
destinate consumului uman;

Or. de

Justificare

Normele de igienă a produselor alimentare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004. 
Trebuie clarificat faptul că gelatina (destinată consumului uman) nu se fabrică din materiale 
din categoria 3. Această confuzie a creat mari probleme în trecut.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sânge de la animale care nu au (c) sânge de la animale care nu au 
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prezentat niciun semn al unei boli 
transmisibile oamenilor sau animalelor prin 
intermediul sângelui în cauză obținut de la:

prezentat niciun semn al unei boli 
transmisibile oamenilor sau animalelor prin 
intermediul sângelui obținut de la:

Or. de

Justificare

Formularea conform căreia „sângele în cauză” nu trebuie să prezinte niciun semn al unei 
boli transmisibile oamenilor sau animalelor sugerează că sângele va fi analizat.  Aici însă se 
are în vedere mai degrabă analiza ante-mortem a animalului care urmează a fi sacrificat.

Amendamentul 39

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 derivate 
din fabricarea produselor destinate 
consumului uman, inclusiv apă reziduală 
rezultată în urma spălării recipientelor de 
lapte, oase degresate și jumări, care însă 
nu mai sunt destinate producției de 
alimente;

Or. de

Justificare

(1) Acest amendament are ca scop clarificarea faptului că și apa reziduală rezultată în urma 
spălării recipientelor de lapte face parte din categoria 3, deoarece în trecut au existat 
probleme de delimitare.

(2) Normele de igienă a produselor alimentare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
853/2004. Trebuie clarificat faptul că gelatina (destinată consumului uman) nu se fabrică din 
materiale din categoria 3. Această confuzie a creat mari probleme în trecut.
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Amendamentul 40

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, din care nu poate 
apărea niciun risc pentru sănătatea 
publică sau animală și 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;

Or. de

Justificare

Mutarea textului „din care nu poate apărea niciun risc pentru sănătatea publică sau 
animală”, pentru a clarifica faptul că acesta se referă la deșeurile de catering.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) subproduse proaspete de origine 
animală din animale acvatice care provin 
din instalații sau unități de fabricare a 
produselor pentru consumul uman;

(h) subproduse de origine animală din 
animale acvatice care provin din instalații 
sau unități de fabricare a produselor pentru 
consumul uman;

Or. de

Justificare

Cuvântul „proaspete” trebuie eliminat. Nu este clar de ce tocmai subprodusele de origine 
animală din animale acvatice, care nu mai sunt proaspete, ar fi excluse. În plus, conceptul de 
„proaspăt” depinde în mare măsură de interpretare și nu poate fi definit prin criterii 
obiective.
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Amendamentul 42

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. de

Justificare

Animalele moarte, cu excepția puilor de o zi sacrificați din motive comerciale, pot fi 
clasificate doar în categoria 2.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) piei, copite, pene, lână, coarne, păr și 
blană provenite de la animale moarte care 
nu au prezentat niciun semn al unei boli 
transmisibile oamenilor sau animalelor prin 
intermediul produsului în cauză, altele 
decât cele menționate la punctul (c);

(l) piei, copite, pene, lână, coarne, păr și 
blană provenite de la animale moarte care 
nu au prezentat niciun semn al unei boli 
transmisibile oamenilor sau animalelor prin 
intermediul produsului în cauză, altele 
decât cele menționate la litera (b);

Or. de

Justificare

Aici se are în vedere în mod clar litera (b), nu (c).
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 13 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) deșeuri provenite din comerțul cu 
amănuntul și angro.

Or. de

Justificare

Deșeurile provenite din comerțul cu amănuntul și angro prezintă un risc similar cu deșeurile 
de catering, motiv pentru care acestea ar trebui definite clar ca material din aceeași 
categorie. În cazul în care sunt alterate, amendamentul la articolul 12 litera (i) (nouă) 
asigură că aceste materiale sunt incluse în categoria 2.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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.

(1) Orice operator 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.

Or. de

Justificare

Aici ar trebui utilizat termenul „operator”, deoarece „persoana” nu este definită la articolul 
2, în timp ce „operatorul” este definit la articolul 3 punctul 12.
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Instalațiile de procesare a 
subproduselor de origine animală, 
instalațiile de transformare a subproduselor 
de origine animală în biogaz și compost și 
instalațiile care manipulează mai mult de o 
categorie de subproduse de origine animală 
trebuie să dezvolte procedura menționată 
la alineatul (1) în conformitate cu
principiile sistemului de analiză a riscurilor 
și puncte critice de control (HACCP).

(3) Instalațiile de procesare a 
subproduselor de origine animală, 
instalațiile de transformare a subproduselor 
de origine animală în biogaz și compost și 
instalațiile care manipulează mai mult de o 
categorie de subproduse de origine animală 
trebuie să dezvolte una sau mai multe 
proceduri bazate pe principiile sistemului 
de analiză a riscurilor și puncte critice de 
control (HACCP), în conformitate cu 
alineatul (1).

Operatorii unor astfel de instalații trebuie 
în special:

Operatorii unor astfel de instalații trebuie 
în special:

(a) să identifice și să controleze punctele 
critice de control din instalații;

(a) să identifice orice riscuri care trebuie 
să fie prevenite, eliminate sau reduse la 
un nivel acceptabil;

(b) să elaboreze și să pună în aplicare 
metode de monitorizare și de verificare a 
punctelor critice de control;

(b) să identifice punctele critice de control 
în etapa sau etapele în care controlul este 
esențial pentru prevenirea sau eliminarea 
unui risc sau pentru reducerea acestuia la 
un nivel acceptabil;

(c) în cazul în care produsul derivat din 
prelucrare nu este eliminat direct în 
aceeași locație prin incinerare, 
coincinerare, combustie sau printr-o 
metodă alternativă de eliminare 
autorizată în conformitate cu articolul 22 
litera (a), să colecteze mostre 
reprezentative pentru a verifica 
conformitatea:

(c) să stabilească, la punctele critice de 
control, limite care separă ceea ce este 
acceptabil de ceea ce este inacceptabil din 
punctul de vedere al prevenirii, eliminării 
sau reducerii riscurilor identificate;

(i) fiecărui lot prelucrat cu standardele, în 
special în ceea ce privește metodele de 
procesare și siguranța microbiologică a 
produsului final, care au fost prevăzute în 
măsurile adoptate în conformitate cu 
alineatul (6) al acestui articol,
(ii) cu nivelurile maxime permise de 
reziduuri fizice și chimice, stabilite în 
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legislația comunitară;
(d) să înregistreze rezultatele verificărilor 
și testelor menționate la literele (b) și (c), 
după caz, și să le păstreze timp de cel 
puțin doi ani pentru a le prezenta 
autorităților competente;

(d) să stabilească și să pună în aplicare 
proceduri eficace de monitorizare în 
punctele critice de control;

(da) să stabilească măsuri corective 
pentru cazurile în care monitorizarea 
indică faptul că un punct critic de control 
nu este controlat;
(db) să stabilească proceduri de verificare 
efectuate periodic pentru a determina 
conformitatea cu măsurile menționate la 
literele (a)-(e);
(dc) să elaboreze documente și înregistrări 
în funcție de natura și de dimensiunea 
instalației sau unității pentru a putea 
demonstra conformitatea cu măsurile 
menționate la literele (a)-(f). În cazul 
modificării unui produs, a unui proces 
sau a unei etape, operatorii revizuiesc 
procedura și îi aduc modificările 
necesare.

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

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

Or. de

Justificare

Pentru a facilita înțelegerea și aplicarea regulamentului, s-a reluat aici formularea din 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) hrănirea animalelor terestre ale unei 
specii cu proteine animale prelucrate care 
provin din cadavre sau părți de cadavre ale 
altor animale din aceeași specie;

(a) hrănirea animalelor terestre ale unei 
specii, cu excepția animalelor cu blană,
cu proteine animale prelucrate care provin 
din cadavre sau părți de cadavre ale altor 



PE418.148v01-00 34/58 PR\760933RO.doc

RO

animale din aceeași specie;

Or. de

Justificare

Hrănirea animalelor cu blană cu proteine animale prelucrate, în conformitate cu articolul 18 
alineatul (2) litera (a), și păscutul pe terenuri tratate cu îngrășăminte organice sau hrănirea 
animalelor cu ierburi tăiate de pe asemenea terenuri sunt elemente esențiale 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). Prin urmare, articolul 18 
alineatul (2) trebuie eliminat, iar alineatul (1) trebuie modificat în consecință.

Amendamentul 48

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) 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, cu excepția cazului în care tăierea 
ierburilor sau păscutul are loc după o 
perioadă de așteptare de cel puțin 21 de 
zile care asigură o controlare suficientă a 
riscurilor pentru sănătatea oamenilor și 
animalelor;

Or. de

Justificare

Folosirea compostului de bună calitate și a îngrășămintelor organice pe terenuri agricole ar 
trebui permisă în scopul unei utilizări durabile a resurselor.  Acesta este motivul pentru care 
în regulamentul actual se specifică și perioada de 21 de zile. Cum însă efectul perioadei de 
așteptare poate varia în funcție de condițiile meteorologice, aceasta ar trebui stabilită la cel 
puțin 21 de zile, în funcție de risc. A se vedea și justificarea la articolul 18 alineatul (2).
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Amendamentul 49

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:

eliminat

(a) hrănirea animalelor cu blană cu 
proteine animale prelucrate care provin 
din cadavre sau părți de cadavre ale altor 
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 acestuia, 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 48 alineatul (4).

Or. de

Justificare

Hrănirea animalelor cu blană cu proteine animale prelucrate, în conformitate cu articolul 18 
alineatul (2) litera (a), și păscutul pe terenuri tratate cu îngrășăminte organice sau hrănirea 
animalelor cu ierburi tăiate de pe asemenea terenuri sunt elemente esențiale 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). Prin urmare, articolul 18 
alineatul (2) trebuie eliminat, iar alineatul (1) trebuie modificat în consecință.
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 19 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul materialului de categoria 1 
menționat în articolul 11 alineatul (c), 
supus unui proces de detoxificare definit 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) 
din Directiva nr. 2002/32/CE și utilizat în 
conformitate cu articolul 21 alineatele (c), 
(d) și (e);

eliminat

Or. de

Justificare

Acest articol are drept consecință faptul că materialele din categoria 1 pot fi folosite ca 
materie primă pentru hrana animalelor. În cadrul prezentului regulament, doar anumite 
materiale din categoria 3 trebuie să poată fi prelucrate în continuare în hrana animalelor.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) prelucrat într-o instalație autorizată, cu 
excepția cazului în care materialul s-a 
schimbat prin descompunere, 
contaminare sau deteriorare astfel încât 
să prezinte un risc inacceptabil pentru 
sănătatea publică sau animală, și utilizat:

(c) prelucrat într-o instalație autorizată și 
utilizat:

Or. de

Justificare

Prin definiție, materialele din categoria 3 nu pot prezenta „un risc inacceptabil pentru 
sănătatea publică și animală”. Pentru claritate, la articolul 12 litera (i) (nouă), materialele 
alterate, care anterior aparțineau categoriei 3, au fost definite ca materiale din categoria 2.
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Amendamentul 52

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 pentru animalele de crescătorie 
și introduse pe piață în conformitate cu 
articolul 24, cu excepția cazului 
materialului menționat la articolul 13 
literele (l) și (m);

Or. de

Justificare

Nu este clar ce se înțelege prin sintagma „sau pentru hrana animalelor de crescătorie altele 
decât animalele cu blană”, aceasta fiind evident o repetiție. Dacă se elimină această porțiune 
de text, devine clar că materialele din categoria 3 pot fi folosite atât ca materie primă pentru 
hrana animalelor, cât și direct, pentru hrănirea animalelor cu blană. A se vedea și articolul 
23 alineatul (1) litera (f), articolul 24 alineatul (1) și articolul 41 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) pentru hrana animalelor cu blană; sau (ii) pentru hrana animalelor cu blană;

Or. de

Justificare

Modificare necesară în lumina amendamentului la articolul 21 litera (c) punctul (iiia). 
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera c – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) pentru hrana animalelor de 
companie.

Or. de

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul aferent articolului 22 litera (e).

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) aplicat pe soluri fără prelucrare, în 
cazul laptelui, al produselor pe bază de 
lapte și al colostrului;

Or. de

Justificare

Pentru clarificarea faptului că este posibilă aplicarea materialelor menționate pe soluri, 
chiar dacă acestea sunt materiale din categoria 3. Articolul 20 litera (f) permite deja această 
utilizare pentru categoria 2.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 21 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) în cazul resturilor alimentare de la 
masă și de la bucătărie în conformitate cu 
articolul 13 litera (m), transformat într-o 
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instalație de biogaz sau de compost 
potrivit reglementărilor menționate la 
articolul 48 alineatul (3) sau, până la 
adoptarea unor asemenea reglementări, 
conform legislației naționale;

Or. de

Justificare

În directiva actuală există posibilitatea de a trata resturile alimentare de la masă și de la 
bucătărie în instalații de biogaz și de compost în conformitate cu reglementările naționale. 
Legislația aplicabilă ar trebui să rămână în vigoare până la adoptarea unor măsuri 
comunitare mai eficiente.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 22 – litera e – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) pentru hrana animalelor de companie; eliminat

Or. de

Justificare

Permisiunea acordată statelor membre de a autoriza transformarea în hrană pentru animale 
a materialelor neprocesate din categoriile 2 și 3 contravine principiilor armonizării 
dispozițiilor privitoare la produsele secundare de origine animală și ar putea avea ca efect un 
control necorespunzător al hranei pentru animalele domestice. Substanțele neprocesate din 
categoria 2 nu ar trebui utilizate pentru hrana animalelor, motiv pentru care punctul ii de la 
litera (c) a devenit punctul iv de la articolul 21 litera (c) (nou).

Amendamentul 58

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 

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

extrase prin intervenție chirurgicală asupra 
animalelor vii 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.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) aplicarea pe sol a anumitor 
subproduse de origine animală, 
îngrășăminte organice și amelioratori de 
sol;

eliminat

Or. de

Justificare

A se vedea și justificare de la Articolul 18 alineatul (1) litera (c) și articolul 18 alineatul (2).

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) nivelul de risc considerat inacceptabil 
pentru sănătatea publică sau animală în 
ceea ce privește anumit material astfel 
cum se menționează în articolul 21 
alineatul (c).

eliminat

Or. de
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Justificare

Clasificarea materialului în categoria 2 face inutilă elaborarea unor norme de aplicare. 

Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) depozitarea, ridicarea, colectarea, 
transportarea de resturi alimentare de la 
masă și de la bucătărie;

Or. de

Justificare

În vederea asigurării unui cadru economic uniform în UE, ar trebui să se aplice norme 
uniforme și pentru depozitarea, ridicarea, colectarea, transportarea de resturi alimentare de 
la masă și de la bucătărie;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile pentru asigurarea trasabilității 
și prevenției contaminării încrucișate care 
se aplică la destinația materialului adecvat
consumului uman destinat alimentației 
animale sau în vederea utilizării ca 
material furajer.

(b) condițiile pentru asigurarea trasabilității 
și prevenției contaminării încrucișate care 
se aplică la desemnarea materialului 
autorizat destinat alimentației animale sau 
folosit ca materie primă pentru obținerea 
de hrană pentru animale.

Or. de

Justificare

Noțiunea „adecvat consumului uman” este prea îngustă pentru a putea include toate 
substanțele procesate în vederea obținerii de hrană pentru animale.
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Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au fost produse în conformitate cu 
condițiile pentru sterilizarea sub presiune 
sau alte condiții pentru prevenirea 
riscurilor pentru sănătatea publică și 
animală în conformitate cu cerințele din 
secțiunea 2 și orice alte măsuri care au fost 
stabilite în conformitate cu alineatul (2);

(b) au fost produse în conformitate cu 
condițiile (sterilizare sub presiune sau alte 
condiții) pentru prevenirea riscurilor pentru 
sănătatea publică și animală în 
conformitate cu cerințele din secțiunea 2 a 
prezentului capitol și orice alte măsuri care 
au fost stabilite în conformitate cu alineatul 
(2);

Or. de

Justificare

Pentru clarificare. Pe lângă sterilizarea sub presiune se pot lua și alte măsuri, ca, de 
exemplu, pasteurizarea, menționată deja în directiva aflată în prezent în vigoare.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul îngrășămintelor organice și al 
amelioratorilor de sol provenite din 
material proteic, au fost amestecate cu o 
componentă care exclude utilizarea 
ulterioară a amestecului pentru scopuri 
alimentare; și

eliminat

Or. de

Justificare

Scopul articolului 25 este acela de a împiedica folosirea abuzivă a îngrășămintelor obținute 
din proteine animale pe post de hrană pentru animale și de a asigura implementarea 
Regulamentului (CE) nr. 999/2001. Este vorba de o obligație suplimentară față de cele 
menționate în directiva (CE) 181/2006. Intră deja, de asemenea, sub incidența articolului 18 
litera (c). O obligație generală de etichetare nu este realistă. Exemplele includ: 
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îngrășămintele din coarne, produsele sanguine. În cazul compostului și deșeurilor rezultate în 
urma fermentării nu există pericolul  consumării lor de către animalele domestice.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) componente care trebuie amestecate 
cu îngrășăminte organice și amelioratori 
de sol;

eliminat

Or. de

Justificare

Prin fixarea de termene la amendamentul la articolul 18 alineatul (1) litera (c) nu este 
necesar amestecul altor îngrășăminte de origine animală. A se vedea și justificarea la 
amendamentul depus la litera (c) de la articolul 25 alineatul (1).

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) condițiile suplimentare, cum ar fi 
substanțele sau metodele care trebuie 
folosite pentru marcaj și proporțiile 
minime care trebuie respectate pentru 
prepararea amestecului, în vederea 
excluderii utilizării unor astfel de 
îngrășăminte sau amelioratori de sol în 
scopuri alimentare.

eliminat

Or. de

Justificare

Prin fixarea de termene la amendamentul la articolul 18 alineatul (1) litera (c) nu este 
necesar amestecul altor îngrășăminte de origine animală. A se vedea și justificarea la 
amendamentul depus la litera (c) de la articolul 25 alineatul (1).
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Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă poate, prin 
derogare de secțiunile 1 și 2, să autorizeze 
utilizarea subproduselor de origine animală 
și a produselor derivate pentru târguri 
comerciale și în scopuri de diagnosticare, 
educaționale sau de cercetare în condiții 
care asigură controlul riscurilor pentru 
sănătatea publică și animală.

(1) Autoritatea competentă poate, prin 
derogare de secțiunile 1 și 2 de la 
prezentul capitolul, să autorizeze utilizarea 
subproduselor de origine animală și a 
produselor derivate pentru târguri
comerciale și în scopuri de diagnosticare, 
educaționale sau de cercetare în condiții 
care asigură controlul riscurilor pentru 
sănătatea publică și animală.

Or. de

Justificare

Pentru clarificarea referinței.

Amendamentul 68

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 din 
prezentul capitol, în condiții care asigură 
controlul riscurilor pentru sănătatea publică 
și animală, colectarea și utilizarea de:

Or. de

Justificare

Pentru clarificarea referinței.
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Amendamentul 69

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 ale 
prezentului capitol 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).

Or. de

Justificare

Pentru clarificarea referinței.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă poate, prin 
derogare de la secțiunile 1 și 2, să 
autorizeze eliminarea:

(1) Autoritatea competentă poate, prin 
derogare de la secțiunile 1 și 2 ale 
prezentului capitol, să autorizeze 
eliminarea:

Or. de

Justificare

Pentru clarificarea referinței.
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Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Părțile interesate trimit cererea 
autorității competente a statului membru în 
care intenționează să folosească metoda 
alternativă.

(2) Părțile interesate trimit cererea 
autorității competente a statului membru în 
care intenționează să folosească metoda 
alternativă. Cererile sunt tratate în regim 
confidențial până la adoptarea unei 
decizii definitive.

Or. de

Justificare

Părțile implicate au interes economic legat de acceptarea cererilor și ca atare cererile nu 
trebuie să poată fi văzute de concurenți.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă evaluează, în 
termen de două luni de la primirea unei 
cereri complete, dacă aceasta este 
conformă cu formatul standard pentru 
cereri, menționat la alineatul (10). 

(3) Autoritatea competentă evaluează, în 
termen de o lună de la primirea unei cereri 
complete, dacă aceasta este conformă cu 
formatul standard pentru cereri, menționat 
la alineatul (10).

Or. de

Justificare

Termenul de o lună este suficient pentru a verifica dacă o cerere corespunde modelului 
standard. Altfel activitatea ar sta pe loc mai mult decât este necesar.
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazurile, justificate corespunzător, în 
care Autoritatea cere solicitanților 
informații suplimentare, termenul 
menționat la alineatul (5) poate fi 
suspendat.

(6) (Nu privește versiunea în limba 
română)

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română)

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă efectuează la
intervale regulate acțiuni oficiale de control 
și supraveghere la instalațiile și unitățile 
autorizate sau înregistrate și la incinte 
pentru care au fost furnizate informații în 
conformitate cu articolul 40 alineatul (3).

(1) Autoritatea competentă efectuează la 
intervale regulate acțiuni oficiale de control 
și supraveghere la instalațiile și unitățile 
autorizate sau înregistrate, pentru 
transporturile  în alte state membre, 
precum și pentru import, tranzit și export
și la incinte pentru care au fost furnizate 
informații în conformitate cu articolul 40 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

Completarea „pentru transporturile  în alte state membre, precum și pentru import, tranzit și 
export” este necesară deoarece, pentru a asigura un control cuprinzător al riscului trebuie 
efectuate controale nu numai la instalații și întreprinderi, ci și asupra transporturilor (a se 
vedea de ex. articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006).
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Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera b – subpunctul ii – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

din motive legate de infrastructura
instalației

din motive legate de structura instalației 
sau a întreprinderii;

Or. de

Justificare

Noțiunea de infrastructură este prea largă, un întreprinzător nu poate fi făcut răspunzător 
pentru infrastructura aferentă instalației sau întreprinderii sale.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) impune condiții specifice instalațiilor 
și întreprinderilor, în vederea rectificării 
deficiențelor existente.

Or. de

Justificare

Întreprinzătorul trebuie să știe clar ce cerințe trebuie să îndeplinească. Pentru o mai bună 
siguranță a planificării.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin derogare de la alineatele (1) până 
la (4), subprodusele de origine animală sau 
produsele derivate menționate până acum, 

(5) Prin derogare de la alineatele (1) până 
la (4), subprodusele de origine animală sau 
produsele derivate menționate până acum, 
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care au fost amestecate sau contaminate cu 
oricare dintre deșeurile enumerate ca 
periculoase în Decizia 2000/532/CE, vor fi 
trimise către alte state membre doar dacă 
fac obiectul cerințelor Regulamentului 
(CE) nr. 1013/2006.

care au fost amestecate sau contaminate cu 
deșeuri, vor fi trimise către alte state 
membre doar dacă fac obiectul cerințelor 
Regulamentului (CE) nr. 1013/2006.

Or. de

Justificare
Eliminarea fragmentului „oricare dintre deșeurile enumerate ca periculoase în Decizia 
2000/532/CE” este necesară pentru a exclude posibilitatea amestecării sau exportării 
produselor secundare de origine animală care intră sub incidența interzicerii la export în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 (de ex. deșeurile menajere). A se vedea, de 
asemenea: 
Articolul 37 alineatul (5) și articolul 35 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) subproduse de origine animală sau 
produse derivate amestecate sau 
contaminate cu oricare dintre deșeurile 
enumerate ca periculoase în Decizia 
2000/532/CE are loc doar cu respectarea 
normelor Regulamentului (CE) nr. 
1013/2016;

(b) subproduse de origine animală sau 
produse derivate amestecate sau 
contaminate cu deșeuri are loc doar cu 
respectarea normelor Regulamentului (CE) 
nr. 1013/2016;

Or. de

Justificare

Eliminarea fragmentului „oricare dintre deșeurile enumerate ca periculoase în Decizia 
2000/532/CE” este necesară pentru a exclude posibilitatea amestecării sau exportării 
produselor secundare de origine animală care intră sub incidența interzicerii la export în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 (de ex. deșeurile menajere). A se vedea, de 
asemenea: Articolul 33 alineatul (5) și articolul 37 alineatul (5) litera (b).
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Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) subproduse de origine animală sau 
produse derivate amestecate sau 
contaminate cu oricare dintre deșeurile 
enumerate ca periculoase în Decizia 
2000/532/CE se face doar cu respectarea 
normelor Regulamentului (CE) nr. 
1013/2016.

(b) subproduse de origine animală sau 
produse derivate amestecate sau 
contaminate cu deșeuri se face doar cu 
respectarea normelor Regulamentului (CE) 
nr. 1013/2016;

Or. de

Justificare

Eliminarea fragmentului „oricare dintre deșeurile enumerate ca periculoase în Decizia 
2000/532/CE” este necesară pentru a exclude posibilitatea amestecării sau exportării 
produselor secundare de origine animală care intră sub incidența interzicerii la export în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 (de ex. deșeurile menajere). A se vedea, de 
asemenea: Articolul 33 alineatul (5) și articolul 35 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41 eliminat
Introducerea pe piață a altor produse 
derivate în afara lanțului alimentar

(1) Operatorii pot introduce pe piață 
produse derivate, altele decât cele 
menționate la articolul 2 alineatul (3), 
dacă:
(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 
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hrănite, sau
(ii) sunt destinate hrănirii animalelor cu 
blană și
(b) dacă asigură combaterea riscurilor 
pentru sănătatea publică și animală prin:
(i) siguranța aprovizionării în 
conformitate cu articolul 42;
(ii) siguranța tratamentului în 
conformitate cu articolul 43, în cazul în 
care siguranța aprovizionării nu asigură 
un control suficient; sau
(iii) verificarea că produsele sunt folosite 
doar pentru uz final sigur în conformitate 
cu articolul 44, în cazul în care siguranța 
tratamentului nu asigură un control
suficient.
(2) Operatorii pot introduce pe piață, de 
asemenea, fără restricții, produsele 
derivate menționate la alineatul (1), cu 
condiția determinării de către Comisie a 
unui punct final în lanțul de prelucrare în 
conformitate cu articolul 46 alineatul (2) 
litera (a), când astfel de produse nu mai 
prezintă niciun risc semnificativ pentru 
sănătatea publică sau animală.

Or. de

Justificare

Nu există posibilitatea de a procesa produsele secundare de origine animală astfel încât să 
nu mai existe niciun risc pentru sănătatea oamenilor și animalelor. Punctul final reprezintă 
un concept central al noului regulament revizuit, limitând domeniul de aplicare definit în 
secțiunea 1 din capitolul 1 din regulament. Din acest motiv, punctul final ar trebui să fie deja 
descris în secțiunea respectivă, și nu abia la articolul 41. A se vedea și amendamentul la 
articolul 15(nou).
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Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 51 eliminat
Măsuri tranzitorii

Instalațiile, unitățile și utilizatorii 
autorizați sau înregistrați în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 
înainte de [data aplicării prezentului 
regulament] se consideră a fi autorizați 
sau înregistrați, după caz, în conformitate 
cu prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Pentru o mai bună înțelegere a fost mutat la articolul 8 alineatul (4). Nu este posibilă o 
autorizare a utilizatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 pentru că în 
acel regulament noțiunea nu există.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Anexa I (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe generale de igienă aferente 
manipulării și procesării de produse 

secundare de origine animală
Secțiunea I

Cerințe generale de igienă privind 
manipularea materialului din categoriile 

1, 2 și 3 în instalații intermediare
Capitolul I

Cerințe generale de igienă pentru 
materialul din categoria 3 în instalații 

intermediare
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1. Instalația nu poate fi utilizată în alte 
scopuri decât introducerea, colectarea, 
sortarea, tăierea, răcirea, congelarea în 
blocuri, depozitarea temporară și 
transportul materialului din categoria 3.
2. Sortarea materialului din categoria 3 
trebuie făcută astfel încât să se evite orice 
risc de răspândire a bolilor animalelor.
3. Materialul din categoria 3 trebuie 
manipulat și depozitat, pe toată durata 
colectării și depozitării, separat de 
materialul din alte categorii pentru a se 
evita răspândirea de agenți patogeni.
4. Materialul din categoria 3 trebuie 
depozitat în mod corespunzător și, dacă 
este cazul, trebuie răcit sau congelat până 
la reexpediere.

Capitolul II
Cerințe de igienă pentru materialul din 

categoriile 1 și 2 din instalații 
intermediare

1. Instalația nu poate fi utilizată în alte 
scopuri decât introducerea, colectarea, 
manipularea, depozitarea temporară și 
transportul materialului din categoriile 1 
și 2.
2. Sortarea materialului din categoriile 1 
și 2 trebuie făcută astfel încât să se evite 
orice risc de răspândire a bolilor 
animalelor.
3. Materialul din categoriile 1 și 2 trebuie 
manipulat și depozitat, pe toată durata 
colectării și depozitării, separat de 
materialul din categoria 3 pentru a se 
evita răspândirea de agenți patogeni.
4. Materialul din categoriile 1 și 2 trebuie 
depozitat în mod corespunzător, cu 
respectarea condițiilor de temperatură 
adecvate, până la reexpediere
5. Apele reziduale trebuie tratate astfel 
încât, dacă acest lucru este fezabil în 
practică la un preț decent, să nu rămână 
niciun agent patogen.
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Secțiunea II
Cerințe de igienă privind procesarea 

produselor secundare de origine animală 
în instalațiile de procesare

Capitolul I
Cerințe generale de igienă

1. Produsele secundare de origine 
animală trebuie procesate pe cât posibil 
imediat după recepționare. Ele trebuie 
depozitate în mod corespunzător până în 
momentul procesării.
2. Containerele, recipientele și vehiculele 
utilizate pentru transportul materialului 
neprocesat trebuie curățate într-o zonă 
prestabilită. Spațiul trebuie să fie situat și 
amenajat în așa fel încât să se evite riscul 
transmiterii de agenți patogeni din 
produsele procesate.
3. Persoanele care lucrează în spațiul 
contaminat nu au voie să intre în zona 
curată înainte de a-și schimba sau a-și 
dezinfecta îmbrăcămintea și încălțămintea 
de lucru. Echipamentele și aparatura nu 
pot fi mutate din zona contaminată în 
zona curată decât după ce au fost în 
prealabil curățate și dezinfectate. Se 
impune elaborarea unei proceduri privind 
deplasările personalului pentru a controla 
deplasările personalului și a descrie 
utilizarea corectă a băilor de dezinfectare 
a picioarelor și roților.
4. Apele reziduale din zonele contaminate 
trebuie tratate astfel încât, dacă acest 
lucru este fezabil în practică la un preț 
decent, să nu rămână niciun agent 
patogen.
5. Trebuie luate măsuri preventive 
sistematice împotriva păsărilor, 
rozătoarelor, insectelor și a altor 
dăunători. În acest scop, trebuie consultat 
un program documentat de combatere a 
dăunătorilor
Trebuie elaborate și fundamentate 
proceduri de curățare pentru toate 
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secțiunile instalației. Pentru activitatea de 
curățare  trebuie să se pună la dispoziție 
echipament și detergenți adecvați.
7. Testele de igienă trebuie să cuprindă 
verificări periodice ale mediului ambiant 
și ale echipamentelor. Calendarele și 
rezultatele verificărilor trebuie 
înregistrate și păstrate cel puțin doi ani.
8. Instalațiile și echipamentele trebuie 
menținute în bună stare de funcționare 
iar aparatele de măsură trebuie calibrate 
la intervale regulate.
9. Produsele derivate trebuie manipulate 
și depozitate în instalația de procesare, 
astfel încât să se excludă posibilitatea 
răspândirii agenților patogeni.
10. Mostrele din produsele derivate 
destinate instalațiilor de biogaz sau de 
compost sau depozitării în gropi de gunoi 
trebuie să nu conțină spori de bacterii 
patogeni rezistenți la căldură (să nu se 
identifice urme de Clostridium 
perfringens în 1 g de produs).

Capitolul II
Cerințe specifice privind procesarea 

materialului din categoria 3
1. Parametrii principali, pe baza cărora se 
stabilește amploarea tratamentului termic 
ce va fi utilizat în cadrul procesului de 
procesare, sunt specificați în normele de 
aplicare ale prezentului regulament 
pentru fiecare metodă de procesare. Se 
vor avea în vedere următorii parametri 
principali:
(a) mărimea particulelor materiei prime;
(b) temperatura la care se ajunge în 
timpul tratamentului termic;
(c) presiunea aplicată materiei prime; 
precum și
(d) durata tratamentului termic sau 
avansul în cazul unui sistem continuu. 
Trebuie stabilite standarde minime de 
procesare pentru fiecare parametru 
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principal existent.
2. Pe o perioadă de cel puțin doi ani 
trebuie păstrate înregistrări care să indice 
faptul că s-au aplicat standarde minime 
de procesare pentru fiecare parametru 
principal.
3. Este obligatorie utilizarea unor aparate 
de măsură/calibrare pentru monitorizarea 
continuă a procesului de procesare. 
Păstrarea înregistrărilor datelor privind 
calibrarea este obligatorie;
4. Înainte de procesare produsele 
secundare de origine animală trebuie 
verificate în vederea detectării corpurilor 
străine. Dacă acestea sunt prezente, 
trebuie îndepărtate de urgență.
5. Materialul care nu a fost supus în 
totalitate tratamentului termic specificat, 
trebuie să fie supus încă o dată 
tratamentului termic sau colectat și 
reprocesat sau eliminat în conformitate cu 
prezentul regulament.

Capitolul III
Standarde de procesare pentru materialul 

din categoriile 1 și 2
Materialul din categoriile 1 și 2 destinat 
incinerării sau co-incinerării trebuie 
procesat în conformitate cu capitolul III 
din prezenta anexă, cu excepția cazului în 
care autoritățile competente solicită 
aplicarea metodei de procesare 
menționate la articolul 19 litera (a) 
punctul ii sau la articolul 20 litera (a) 
punctul ii din prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Cerințele generale de igienă nu ar trebui incluse în normele de punere în aplicare stabilite 
prin procedura de comitologie, importanța acestora fiind atât de mare, încât este necesară 
includerea lor în textul de bază. A se vedea și articolul 9 litera (d) punctul (i).
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EXPUNERE DE MOTIVE

Numeroasele crize apărute în perioada 1997-2002 (ESB, nămolul de epurare, dioxina, carnea 
alterată) au impus introducerea unor norme europene în multe ramuri ale producției 
alimentare. În colimatorul opiniei publice au intrat mai ales produsele interzise consumului 
uman. În special, era necesar să se aplice principiul „de la fermă la consumator” în toate 
sectoarele producției alimentare. În situații de criză trebuie să se poată garanta trasabilitatea 
produselor pentru a identifica cât mai repede cauzele epizootiilor sau a altor fenomene 
dăunătoare sănătății. În acest scop, Parlamentul European a adoptat Regulamentul (CE) nr. 
1774/2004, în vigoare de la 1 mai 2003. Respectivul regulament stabilea norme sanitare 
pentru produsele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. În perioada de 
după intrarea în vigoare a regulamentului au avut loc mai multe inspecții și informări din 
partea statelor membre, cu următoarele concluzii. Trasabilitatea nu este întotdeauna asigurată. 
Trebuie clarificată interacțiunea dintre regulamentele existente și alte dispoziții legislative ale 
Uniunii Europene, de ex. directivele privind normele de igienă. Există totodată dificultăți în 
ceea ce privește delimitarea clară între produsele secundare de măcelărie și produsele 
derivate. Pentru clarificarea acestei probleme și a altor probleme semnalate, Comisia a 
înaintat o propunere de modificare a regulamentului (CE) nr. 1774/2002. 

Ar trebui clarificat îndeosebi momentul corespunzător punctului final al ciclului de viață al 
produselor secundare de origine animală. A fost, de asemenea, necesar să se elimine 
incertitudinea juridică legată de domeniul de aplicare al legislației privind produsele 
secundare provenite de la animalele sălbatice. 

Noul regulament își propune printre altele să asigure o mai bună interacțiune cu celelalte 
regulamente. În principiu, este de presupus că noul regulament va rezolva multe probleme
generate de reglementările precedente. În orice caz, se poate constata introducerea unor noi 
definiții, diferită față de reglementările anterioare. Acest lucru contravine unei abordări 
coerente, cum s-a dorit inițial. Utilizatorul se vede pus în fața unor noi noțiuni, situație care nu 
poate continua. Soluționarea acestei probleme poate îmbrăca forme foarte diferite. Fie se 
fundamentează definițiile din prezentul regulament, fie se face o trimitere la reglementările 
existente, de exemplu, regulamentul privind normele de igienă. 

Parlamentul European este de acord cu Comisia că în principiu ar trebui să fie vorba de o 
reglementare orizontală. În orice caz, acest lucru nu trebuie să aibă ca efect introducerea 
exclusivă a unor dispoziții obligatorii generale, urmând ca anumite dispoziții esențiale pentru 
utilizatori să fie introduse în normele de aplicare. De aceea, Parlamentul propune ca diferite 
abordări care apar în normele de aplicare să fie tratate în anexele la regulament. Acest lucru 
nu este valabil în privința detaliilor tehnice, care vor fi tratate în normele de aplicare.

Parlamentul European pune de multă vreme preț pe debirocratizare și adoptarea de 
reglementări ușor de aplicat de către utilizatori, ceea ce nu prea reiese din prezenta propunere. 
Prin urmare, propunerea Comisiei trebuie restructurată, pentru a clarifica dispozițiile legale și 
a ameliora lizibilitatea acestora. 

Trebuie susținut în continuare principiul responsabilității întreprinzătorilor, în conformitate cu 
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reglementările anterioare din domeniul industriei alimentare.

Trebuie clarificat, de asemenea, în ce măsură resturile alimentare de la masă și bucătărie, 
bogate în proteine, pot fi folosite ca hrană pentru animale, sau dacă această utilizare trebuie 
exclusă din motive de igienă.
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