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Avizul Comitetului Economic și Social European privind 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) 345 final – 2008/0110 (COD)
(2009/C 100/22)
La 7 iulie 2008, în conformitate cu articolul 152 alineatul (4) litera (b) din Tratatul de instituire a
Comunității Europene, Consiliul a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire 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)
Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului, însărcinată cu pregătirea lucrărilor, și-a
adoptat avizul la 8 octombrie 2008. Raportor: dl NIELSEN.
În cea de-a 448-a sesiune plenară, care a avut loc la 21, 22 și 23 octombrie 2008 (ședința din
22 octombrie), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu 82 de voturi pentru,
1 vot împotrivă și 2 abțineri.

1.

Concluzii

1.1 În contextul utilizării subproduselor de origine animală,
asigurarea unui grad înalt de siguranță pentru sănătatea
oamenilor și a animalelor reprezintă o preocupare urgentă.
Comitetul Economic și Social European salută propunerea
Comisiei care se bazează pe o muncă serioasă de pregătire și
pe valorificarea experiențelor existente. Așa cum se propune, o
modificare a clasificării ar trebui efectuată numai după o
evaluare concretă a riscului de către instituții științifice reprezentative. Este util să se asigure o mai mare claritate cu privire
la alte domenii ale legislației, cum ar fi legislația în materie de
deșeuri și de mediu.

1.2 În orice caz, există o nevoie de clarificare cu privire la
definițiile din regulament, precum și cu privire la autorizarea
și utilizarea subproduselor de origine animală în instalații de
producție a biogazului. În afară de aceasta, ar trebui formulate
mai exact o serie de situații specifice și ar trebui verificat dacă
utilizarea proteinelor din subproduse de porc și pasăre ca hrană
pentru pești este acceptabilă în anumite condiții, în măsura în
care nu pot fi constatate niciun fel de riscuri pentru sănătatea
umană și animală.

răspunderea societăților, în special cu privire la utilizarea
subproduselor în afara lanțului furajelor și alimentelor.

2.2 Ca și anterior, rămâne în vigoare clasificarea produselor în
trei categorii. Materialul care prezintă un risc de transmitere a
encefalopatiilor spongiforme transmisibile (EST) nu poate fi în
continuare utilizat pentru furaje. În schimb, materialul care nu
prezintă niciun risc sau un risc minor poate fi valorificat – însă
în funcție de natura materialului și pe baza unei evaluări de risc
realizate de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța
Alimentară (EFSA), Agenția Europeană pentru Medicamente
sau Comitetul Științific pentru Bunuri de Consum. Conform
propunerii, unele produse din categoria 2 sunt reclasificate,
fiind repartizate categoriei 3, astfel încât pot fi folosite acum
pentru producerea anumitor furaje. În cazul în care materialele
de bază, procedurile de producție și scopul utilizării nu prezintă
riscuri, subprodusele de origine animală din toate categoriile pot
fi utilizate pe viitor în practică. În afară de aceasta, este permisă
îngroparea și incinerarea în cazul izbucnirii unor epidemii,
precum și în situații în care colectarea cadavrelor de animale
este dificilă în practică.

2.1 Comisia dorește o clasificare și un control axate în mai
mare măsură pe riscuri, în cadrul regulamentului privind
subprodusele de origine animală (1), și o mai bună delimitare
în raport cu dispozițiile privind alimentele, furajele, deșeurile,
produsele cosmetice, medicamentele și produsele medicale.
Conform Comisiei, prin propunere trebuie redusă și povara
administrativă pentru anumite întreprinderi și întărită

2.3 Pentru incinerarea subproduselor de origine animală se
aplică dispozițiile Directivei 2000/76/CE (2). Se propune însă
acum autorizarea utilizării acestora în calitate de combustibil
în condițiile în care este garantată protecția sănătății umane și
animale și respectarea dispozițiilor relevante în materie de
mediu. În plus, trebuie garantată coerența cu interdicția
exportării deșeurilor (3), și anume cu privire la utilizarea în
instalații de producere a biogazului sau a compostului în țări
terțe din afara OCDE.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al
Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare
privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate
consumului uman.

(2) Directiva 2000/76/CE din 4 decembrie 2000 privind incinerarea
deșeurilor.
(3) Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri.
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3.1 Dispozițiile privind utilizarea subproduselor de origine
animală sunt cuprinzătoare și complicate, dar ceea ce
contează este ca legiferarea și administrația să funcționeze
optim și ca UE să asigure în continuare și în acest domeniu
un grad înalt de siguranță pentru sănătatea umană și animală.
Răspândirea EST și a epidemiilor animalelor poate avea
consecințe economice și sociale grave. În principiu, CESE
poate fi de acord cu abordarea axată pe riscuri, în cadrul
căreia sunt efectuate modificări ale clasificării pe baza unor
evaluări concrete de risc realizate de către instituțiile științifice
corespunzătoare. De asemenea, este utilă aplicarea principiilor
HACCP (1), cu condiția ca utilizarea și aplicarea acestora sa fie
uniformă în statele membre.

3.2 Ca urmare a cererii crescute de proteine pentru hrana
peștilor ar trebui analizat, în contextul modificării Regulamentului privind EST (2), dacă nu ar fi posibilă utilizarea
proteinelor din subproduse de porc și pasăre ca hrană pentru
pești, în anumite condiții, în măsura în care nu se constată
riscuri pentru sănătatea umană și animală.

4.

Observații specifice

4.1 Propunerea prevede că subprodusele de origine animală și
produsele derivate pot fi eliminate prin ardere sau pot fi
utilizate în calitate de combustibil. Utilizarea subproduselor de
origine animală în calitate de combustibil nu este considerată în
propunere ca eliminare a deșeurilor și, de aceea, trebuie să se
facă în condiții care garantează protecția sănătății umane și
animale și respectarea dispozițiilor relevante în materie de
mediu. În acest context, ar trebui realizată o delimitare mai
clară între regulamentul privind subprodusele de origine
animală și dispozițiile în materie de deșeuri și mediu și
trebuie oferită o clarificare, ca și o definiție mai exactă a
noțiunilor de la articolul 3 al regulamentului și din Directiva
privind deșeurile, pentru a permite evitarea problemelor de
interpretare.

4.2 Instalațiile de producție a biogazului în care sunt prelucrate
subproduse de origine animală și produsele derivate sunt supuse
dispozițiilor în materie de înregistrare și trasabilitate, însă
conform articolului 7 alineatul (1) litera (c) nu sunt supuse
obligației de autorizare conform articolului 6 alineatul (1)
litera (b). La elaborarea dispozițiilor de aplicare, acestora ar
(1) Acronimul HAACP vine de la Hazard Analysis and Critical Control
Points și include analiza de risc și punctele de control critice.
(2) Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al
Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări
pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă.
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trebui însă să li se aplice doar în măsura necesară dispozițiile
privind controlul propriu, împărțirea în zone „curate” și
„infestate” etc., precum și cerința referitoare la documentele
de primire, prelucrare și transportare a materialului brut.

4.3 Mai mult, pe lângă cerința în vigoare privind sterilizarea
timp de o oră a materialului de categoria 3 la 70 °C, ar trebui să
fie posibilă autorizarea unor temperaturi și durate diferite, iar
documentația privind respectarea normelor ar trebui să se poată
realiza într-un mod mai flexibil decât până acum.

4.4 CESE sprijină pe deplin utilizarea părții de glicerină
rezultată din producția de biodiesel pentru producția de
biogaz, indiferent de categorie. Este demonstrat științific faptul
că nici producția de biodiesel, nici subprodusele care țin de
acest proces din toate categoriile nu prezintă niciun fel de
risc, în măsura în care producția se desfășoară în conformitate
cu dispozițiile în vigoare (3).

4.5 În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a), nu este
necesară autorizarea pentru anumite activități, în cazul în care o
instalație sau o unitate a fost autorizată în acest scop conform
altor dispoziții legale. Cu toate acestea, întreprinderilor de
export, de exemplu, li s-ar putea recomanda să obțină o autorizație cu privire la subprodusele de origine animală, în conformitate cu regulamentul privind subprodusele.

4.6 Din punctul de vedere al conservării resurselor, subprodusele provenind de la animale care au fost considerate
adecvate pentru a fi sacrificate în abator ar putea fi incluse în
categoria 3 (de exemplu produsele căzute pe jos, materialul
modificat în mod cronic etc.), cu condiția ca produsele să nu
aibă niciun contact cu materialul de categoria 2.

4.7 Ar trebui găsită o soluție pentru excluderea produselor din
sânge din domeniul de aplicare a articolului 25 alineatul (1)
litera (c), pentru a ușura utilizarea acestor produse ca îngrășăminte.

4.8 În conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (d),
cantități mici de subproduse de origine animală pot fi excluse
de la dispozițiile în materie de eliminare. În opinia CESE, în
cazul unei astfel de proceduri, se recomandă cea mai mare
prudență având în vedere lipsa trasabilității.
(3) Avizul EFSA (European Food Safety Authority) din 22 aprilie 2004,
precum și Regulamentul (CE) nr. 92/2005 al Comisiei din
19 ianuarie 2005 privind modul de eliminare sau utilizare a subproduselor de origine animală, modificat de Regulamentul (CE)
nr. 2067/2005 al Comisiei din 16 decembrie 2005.
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4.9 Excrementele de origine animală sunt definite în conformitate cu articolul 12 drept material
categoria 2 și prin urmare trebuie eliminate sau utilizate în conformitate cu dispozițiile articolului 20.
acest sens, ar trebui specificat că excrementele de origine animală care sunt utilizate pentru producția
energie – nu însă pentru instalațiile de producție a biogazului – nu pot fi tratate drept deșeuri și,
consecință, trebuie incinerate în instalații autorizate sau înregistrate.
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Bruxelles, 22 octombrie 2008.
Președintele
Comitetului Economic și Social European
Mario SEPI

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon (reformare)
COM(2008) 505 final – 2008/0165 (COD)
(2009/C 100/23)
La 30 septembrie 2008, în conformitate cu articolul 95 din Tratatul de instituire a Comunității Europene,
Consiliul a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social cu privire la
Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de
ozon (reformare)
Întrucât, în opinia sa, conținutul propunerii este pe deplin satisfăcător, iar acesta a făcut deja obiectul
avizului său, adoptat la 2 decembrie 1998 (*), în cea de-a 448-a sesiune plenară din 21, 22 și
23 octombrie 2008, (ședința din 22 octombrie 2008), Comitetul a hotărât, cu 119 voturi pentru și
1 abținere, să emită un aviz favorabil cu privire la textul propus și să facă trimitere la poziția pe care a
susținut-o în documentul menționat anterior.

Bruxelles, 22 octombrie 2008.
Președintele
Comitetului Economic și Social European
Mario SEPI
(*) Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului (CEE) privind
substanțele care epuizează stratul de ozon (JO C 40 din 15.2.1999, p. 34).

