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LÜHISELGITUS

Ettepaneku taust

Loomseid kõrvalsaadusi käsitlev määrus moodustab osa kõikehõlmavast õiguslikust 
raamistikust ohutuse kõrge taseme säilitamiseks kogu tootmis- ja turustamisahelas „laudast 
lauani”. Käesolevas ettepanekus käsitletakse kõiki loomseid ja põllumajandusmaterjale, mis 
ei ole mõeldud inimeste toiduahelasse jõudmiseks. Selles jagatakse eri kõrvalsaadused 
riskiastme alusel kolme eri kategooriasse; määratakse kõrvalsaaduste vastuvõetavad 
kasutused iga kategooria puhul; kehtestatakse eeskirjad kõrvalsaaduste tõhusaks ja ohutuks 
teisaldamiseks, töötlemiseks ja kõrvaldamiseks heakskiidetud või registreeritud tehastes;
luuakse süsteem kogu protsessi jälgimiseks ja reguleerimiseks (liikmesriigi pädevate asutuste 
ja komisjoni poolt).

Käesoleva määruse aluseks on määrus (EÜ) 1774/2002. Komisjon esitas 2005. aastal aruande 
õigusaktide tõhususe kohta. Ta märkis, et kaitsemeetmete põhiraamistik ja nõuete järgimine 
liikmesriikides on rahuldav. Siiski jäi lahendamata küsimusi seoses materjalide jälgitavusega;
loomsete kõrvalsaaduste eeskirjade teiste ühenduse õigusaktidega selgitamisega; vajadusega 
rohkem riskipõhise lähenemisviisi järele loomsete kõrvalsaaduste liigitamisel ja 
kontrollimisel.

Komisjoni ettepanekud

Komisjoni ettepanekus käsitletakse reguleerimisala selgitamist ja rohkem riskipõhist 
lähenemisviisi. Komisjon kehtestab loomsete kõrvalsaaduste elutsükli lõpp-punkti, et 
selgitada, millal tootmisahelas määruse nõuded enam loomsete kõrvalsaaduste kohta ei kehti.
Tarbetut dubleerimist seoses tehaste heakskiitmisega välditakse samuti sidususe abil teiste 
ühenduse õigusaktidega.

Et luua rohkem riskipõhine lähenemisviis, tugevdab komisjon ettevõtjate esmast kohustust 
tagada, et määruse nõudeid täidetakse (koos pädeva asutuse järelevalvega); ettevõtjatele 
usaldatakse suurem vastutus ohutute toodete turuleviimise eest toodete puhul, mis ei ole 
otseselt seotud toidu- ja söödaahela ohutusega. Kasutada võib kõikide kategooriate loomseid 
kõrvalsaadusi, eeldusel, et tootmisel kasutatakse ohutuid toorained, arendatakse välja ohutud 
tootmisprotsessid või kasutatakse loomseid kõrvalsaadusi lõppeesmärkidel, mis on üldiselt 
ohutud; loomsete kõrvalsaaduste klassifikatsiooni on võimalik lisada uued tooted, mis 
kujutavad ainult piiratud ohtu.

Arvamuse koostaja ettepanekud

Üldiselt on arvamuse koostaja rahul komisjoni ettepanekutega, eriti loomsete kõrvalsaaduste 
lõppkasutuste suurema paindlikkuse ja kategooriate suurema kohandatavusega uute 
teadusuuringute suhtes. Tal on siiski terve rida ettepanekuid õigusakti parandamiseks.

a) Surnud loomad
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Õigusakt kehtib kõikide surnud loomade suhtes, isegi kui ei ole haiguskahtlust või muid ohte 
inimestele või keskkonnale. See tähendab, et põllumajandustootjad peavad laskma oma 
loomsed kõrvalsaadused registreeritud töötlemis- või kõrvaldamisrajatisesse üle viia.
Põllumajandustootjate jaoks, kes asuvad lähimast registreeritud asutusest kaugel, tõi see kaasa 
võrreldes tegelike ohtudega tarbetult suuri rahalisi ja halduskulusid. Kavandatava määrusega 
lubatakse erandit kõrvaliste piirkondade puhul (põllumajandustootjatel lubatakse oma 2. ja 3.
kategooria surnud loomi kõrvaldada põletamise või põllumajandusettevõttes matmise teel).
Paraku on mõiste „kõrvalised piirkonnad” enamiku põllumajandustootjate abistamiseks liiga 
nõrk. Arvamuse koostaja usub, et erandit tuleks laiendada ja et liikmesriigid peavad 
kõnealuste piirkondade määratlemisel teostama kaalutlusõigust, et luua nende olukorrale 
sobiv reguleeriv kord. Arvamuse koostaja kiidab heaks erandi väikeettevõtjate suhtes, kuid 
usub, et piirmäära üle peaks jällegi otsustama liikmesriigi pädev asutus.

b) Kalad

Arvamuse koostaja usub, et püügitegevuse ajal püütud materjale ei tuleks käesolevasse 
määrusesse lisada. Teadusuuringud näitavad, et kalade haigused ja parasiidid on 
keskkonnaomased ja ei kujuta endast ohtu inimeste tervisele, sõltumata sellest, kas tegemist 
on kokkupuute või saastusega; lisaks sellele ei ole tõenäoline, et nakatunud kalade merre 
tagasilaskmine suurendaks haigestumust kalade populatsioonis. Lisaks sellele kujutab 
püügimeeskondade takistamine nakatunud kala tagasi merre laskmast ja nende sundimine 
kogu materjali sadamale tagastama (et see seejärel võib-olla 2. kategooria tootena 
heakskiidetud asutuses töötlemiseks ja kõrvaldamiseks edasi saata) endast tohutu suurt 
koormust kalatööstusele ja seda on väga raske ilma ülisuurte kuludeta täide viia.

c) Subsidiaarsus

Käesolevat määrust tuleb rakendada liikmesriigi tasandist madalamate valitsemistasandite 
täieliku osavõtuga, mille puhul vastavate volitustega piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused võtavad endale esmatähtsa rolli. Arvamuse koostaja on esitanud selleks terve 
rea muudatusettepanekuid. Lisaks sellele soovib ta näha, et liikmesriigi pädeval asutusel oleks 
suurem sõnaõigus seoses üksikute loomsete kõrvalsaaduste ühest kategooriast teise viimisega 
asjakohaste organite viimaste teadusuuringute alusel; arvamuse koostaja nõustub siiski 
sellega, et komisjonil peab olema õigus öelda kategooriatesse jaotamise kohta viimane sõna, 
et vältida kõnealuse sätte kuritarvitamist.

Arvamuse koostajal on muid ettepanekuid biokütuste, väikese võimsusega põletusseadmete, 
toidujäätmete ja lemmikloomatoidu kohta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Muuks otstarbeks kui inimtoiduks 
ettenähtud loomsed kõrvalsaadused võivad 
ohustada inimeste ja loomade tervist.
Hiljutised kriisid, mis on seotud suu- ja 
sõrataudi, transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate (nt veiste spongioosne 
entsefalopaatia) leviku ja dioksiini söödas 
esinemisega, on näidanud teatavate 
loomsete kõrvalsaaduste sobimatu 
kasutamise tagajärgi inimeste ja loomade 
tervisele, toidu- ja söödaahela ohutusele ja 
tarbija usaldusele. Lisaks sellele võib 
kõnealustel kriisidel olla laiaulatuslikum 
kahjulik mõju ühiskonnale tervikuna, 
mõjutades põllumeeste ja asjakohaste 
tööstusharude sotsiaal-majanduslikku 
olukorda ja tarbijate usaldust loomsete 
saaduste ohutuse suhtes. Haiguspuhangutel 
võivad olla negatiivsed tagajärjed ka 
keskkonnale, mitte ainult jäätmete 
kõrvaldamisega seotud probleemide tõttu, 
vaid ka seoses bioloogilise 
mitmekesisusega.

(1) Muuks otstarbeks kui inimtoiduks 
ettenähtud loomsed kõrvalsaadused võivad 
ohustada inimeste ja loomade tervist.
Hiljutised kriisid, mis on seotud suu- ja 
sõrataudi ning transmissiivsete 
spongioossete entsefalopaatiate (nt veiste 
spongioosne entsefalopaatia) levikuga, on 
näidanud teatavate loomsete 
kõrvalsaaduste ebaseadusliku või sobimatu 
kasutamise tagajärgi inimeste ja loomade 
tervisele, toidu- ja söödaahela ohutusele ja 
tarbija usaldusele. Lisaks sellele võib 
kõnealustel kriisidel olla laiaulatuslikum 
kahjulik mõju ühiskonnale tervikuna, 
mõjutades põllumeeste ja asjakohaste 
tööstusharude sotsiaal-majanduslikku 
olukorda ja tarbijate usaldust loomsete 
saaduste ohutuse suhtes. Haiguspuhangutel 
võivad olla negatiivsed tagajärjed ka 
keskkonnale, mitte ainult jäätmete 
kõrvaldamisega seotud probleemide tõttu, 
vaid ka seoses bioloogilise 
mitmekesisusega.

Selgitus

Täpsustus. Sööda dioksiinidega saastumist ei seotud loomsete kõrvalsaaduste sobimatu 
kasutamisega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Loomsed kõrvalsaadused tekivad 
peamiselt inimtoiduks mõeldud loomade 
tapmise ajal ning surnud loomade 
kõrvaldamise käigus ja 

(2) Loomsed kõrvalsaadused tekivad 
peamiselt inimtoiduks mõeldud loomade 
tapmise ajal ning surnud loomade 
kõrvaldamise käigus ja 
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haigustõrjemeetmete võtmise korral.
Olenemata sellest, kuidas need tekivad, 
kujutavad nad endast ohtu loomade ja 
inimeste tervisele ja keskkonnale.
Kõnealust ohtu on vaja piisavalt 
kontrollida, kas kõrvaldades kõnealused 
saadused ohutul viisil või kasutades neid 
muul otstarbel eeldusel, et kohaldatakse 
rangeid tingimusi, millega minimeeritakse 
kaasnevad terviseohud.

haigustõrjemeetmete võtmise korral.
Olenemata sellest, kuidas need tekivad, 
kujutavad nad endast ohtu loomade ja 
inimeste tervisele ja keskkonnale.
Kõnealust ohtu on vaja piisavalt 
kontrollida, kas kõrvaldades kõnealused 
saadused ohutul viisil või kasutades neid 
muul otstarbel, näiteks bioenergeetilistes 
protsessides, eeldusel, et kohaldatakse 
rangeid tingimusi, millega minimeeritakse 
kaasnevad terviseohud.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
1923/2006, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse 
teatavate transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjad, teeb teatavatel 
tingimustel õiguslikult võimalikuks 
lubada taas liha-kondijahu kasutamist 
mittemäletsejalistele ettenähtud söödas.
Selles on selgesõnaliselt väljendatud, et 
liha-kondijahu puudutava kehtiva keelu 
leevendamine sõltub testide 
kättesaadavusest, mille abil on võimalik 
eristada eri liiki loomade loomseid valke.
Euroopa Komisjon teeb seetõttu kõik 
võimaliku, et teha kinnitatud 
liigispetsiifilised testid võimalikult kiiresti 
kättesaadavaks, et liha-kondijahu saaks 
väärtusliku proteiiniallikana kasutada 
mittemäletsejalistele ettenähtud 
loomasöödas, vältides samas 
kannibalismi.

Muudatusettepanek 4
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Toidujäätmete kasutamine 
loomasöödas on varem mitmel korral 
põhjustanud loomade nakkushaiguste 
puhanguid. Lisaks, kui loomasöödas on 
lubatud kasutada toidujäätmeid, ei saa 
tagada, et teatavatest loomaliikidest 
saadud materjali ei söödeta sama liigi 
loomadele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Peamine kohustus toimida kooskõlas 
käesoleva määrusega lasub ettevõtjatel.
Samal ajal on avalikes huvides, et inimeste 
ja loomade terviseohtude ärahoidmiseks on 
kasutusel kogumis- ja kõrvaldamissüsteem, 
mis tagab selliste loomsete kõrvalsaaduste 
ohutu kõrvaldamise, mida ei tohi kasutada 
või mida ei kasutata majanduslikel 
põhjustel. Liikmesriigid peaksid eraldama 
piisavalt vahendeid kõnealuseks otstarbeks 
vajaliku infrastruktuuri loomiseks ja nad 
peaksid tagama selle sujuva toimimise.
Kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi ulatuse 
puhul tuleks arvesse võtta teatavas 
liikmesriigis tekkivat loomsete 
kõrvalsaaduste tegelikku hulka. See peaks 
ettevaatusabinõuna kajastama ka 
laiendatud kõrvaldamisvõimsuse vajadust 
transmissiivsete haiguste laiaulatuslike 
puhangute või olemasolevate 
jäätmekõrvaldusettevõtete ajutiste 
tehniliste rikete korral. Liikmesriikidel 
tuleks lubada teha koostööd üksteisega ja 
kolmandate riikidega eeldusel, et käesoleva 

(19) Peamine kohustus toimida kooskõlas 
käesoleva määrusega lasub ettevõtjatel.
Samal ajal on avalikes huvides, et inimeste 
ja loomade terviseohtude ärahoidmiseks on 
kasutusel kogumis- ja kõrvaldamissüsteem, 
mis tagab selliste loomsete kõrvalsaaduste 
ohutu kõrvaldamise, mida ei tohi kasutada 
või mida ei kasutata majanduslikel 
põhjustel. Liikmesriigid ja vastavate 
volitustega piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused peaksid eraldama piisavalt 
vahendeid kõnealuseks otstarbeks vajaliku 
infrastruktuuri loomiseks ja nad peaksid 
tagama selle sujuva toimimise. Kogumis-
ja kõrvaldamissüsteemi ulatuse puhul 
tuleks arvesse võtta teatavas liikmesriigis 
tekkivat loomsete kõrvalsaaduste tegelikku 
hulka. See peaks ettevaatusabinõuna 
kajastama ka laiendatud 
kõrvaldamisvõimsuse vajadust 
transmissiivsete haiguste laiaulatuslike 
puhangute või olemasolevate 
jäätmekõrvaldusettevõtete ajutiste 
tehniliste rikete korral. Liikmesriikidel ja 
vastavavate volitustega piirkondlikel ja 
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määruse eesmärgid on täidetud. kohalikel omavalitsustel tuleks lubada teha 
koostööd üksteisega ja kolmandate 
riikidega eeldusel, et käesoleva määruse 
eesmärgid on täidetud.

Selgitus

Määruse nõuetekohasesse rakendamisse lisatakse piirkondliku tasandi juhtimine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Loomsed kõrvalsaadused tuleks
ohuanalüüsi alusel klassifitseerida kolme 
kategooriasse, mis kajastavad inimeste ja 
loomade tervisele avalduva ohu taset.
Kuigi kõrge ohutasemega materjali tuleks 
kasutada ainult muul otstarbel kui 
söödaahelas, tuleks lubada madala 
ohutasemega materjali kasutamist ohututes 
tingimustes.

(25) Loomsed kõrvalsaadused tuleks 
ohuanalüüsi alusel klassifitseerida kolme 
kategooriasse, mis kajastavad inimeste ja 
loomade tervisele avalduva ohu taset.
Kuigi kõrge ohutasemega materjali tuleks 
kasutada ainult muul otstarbel kui 
söödaahelas, tuleks lubada madala 
ohutasemega materjali kasutamist ohututes 
tingimustes. Eelkõige tuleks teha kõik 
võimalik, et edendada loomsete 
kõrvalsaaduste kasutamist 
bioenergiaallikatena.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete kõrvaldamine peaks 
toimuma vastavalt prügilasse ladestamist ja 
jäätmete põletamist käsitlevatele 
keskkonnakaitsealastele õigusaktidele. Et 
tagada järjepidevus, peaks põletamine 
toimuma vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 4. detsembri 2000. aasta 
direktiivile 2000/76/EÜ jäätmete 
põletamise kohta. Jäätmete koospõletamise 
kohta – kas taaskasutus- või 

(34) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete kõrvaldamine peaks 
toimuma vastavalt prügilasse ladestamist ja 
jäätmete põletamist käsitlevatele 
keskkonnakaitsealastele õigusaktidele. Et 
tagada järjepidevus, peaks põletamine 
toimuma vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 4. detsembri 2000. aasta 
direktiivile 2000/76/EÜ jäätmete 
põletamise kohta. Jäätmete koospõletamise 
kohta – kas taaskasutus- või 



AD\762126ET.doc 9/31 PE414.308v02-00

ET

kõrvaldamistoiminguna – kehtivad samad 
tunnustus- ja käitustingimused, nagu 
jäätmepõletamise kohta, eriti õhusaaste 
piirnormide, reovee ja jääkide 
vallandumise kontrollimis-, jälgimis- ja 
mõõtmisnõuete osas. Sellest tulenevalt 
tuleks lubada kõigi kolme kategooria 
materjalide otsest koospõletamist ilma 
eelneva töötlemiseta.

kõrvaldamistoiminguna – kehtivad samad 
tunnustus- ja käitustingimused, nagu 
jäätmepõletamise kohta, eriti õhusaaste 
piirnormide, reovee ja jääkide 
vallandumise kontrollimis-, jälgimis- ja 
mõõtmisnõuete osas. Sellest tulenevalt 
tuleks lubada kõigi kolme kategooria 
materjalide otsest koospõletamist ilma 
eelneva töötlemiseta. Lisaks tuleks näha 
ette erisätted väikese võimsusega 
põletusseadmete heakskiitmiseks.

Selgitus

Kehtiva määruse 1774/2002 artikli 12 ja IV lisaga nähakse ette konkreetsed tingimused 
väikese võimsusega põletusseadmete heakskiitmiseks. Need sätted säilitatakse komisjoni 
sätestatud rakendusmeetmetes.  

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks lubada loomsete 
kõrvalsaaduste või nendest saadud toodete 
kasutamist põletamisel kütusena ning see ei 
ole jäätmekõrvaldustoiming. Siiski peaks 
selline kasutamine toimuma tingimustes, 
millega tagatakse nii inimeste ja loomade 
tervise kaitse kui ka asjakohaste 
keskkonnakaitsealaste normide järgimine.

(35) Tuleks lubada loomsete 
kõrvalsaaduste või nendest saadud toodete 
kasutamist põletamisel kütusena või 
bioenergiaallikana ning see ei ole 
jäätmekõrvaldustoiming. Siiski peaks 
selline kasutamine toimuma tingimustes, 
millega tagatakse nii inimeste ja loomade 
tervise kaitse kui ka asjakohaste 
keskkonnakaitsealaste normide järgimine.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Direktiivis 2002/98/EÜ 
sätestatakse, et loomseid kõrvalsaadusi 
reguleeritakse jäätmeid käsitlevate 
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õigusaktidega, kui jäätmed kõrvaldatakse
põletamise teel või prügilates või need 
saadetakse biogaasi- või 
kompostimisettevõttesse. Nimetatud 
direktiivis antakse samuti komisjonile 
õigus täpsustada, millistel tingimustel ei 
ole teatavad materjalid jäätmed. Komisjon 
peaks esitama enne määruse 
kohaldamiskuupäeva nimetatud direktiivi 
alusel asjakohased meetmed, millega 
selgitatakse täpsemalt, et kütusena 
kasutatavad loomsed kõrvalsaadused ei 
kuulu jäätmeid käsitlevate õigusaktide 
reguleerimisalasse.

Selgitus

Komisjon peaks täpsustama, et kütusena kasutatavad loomsed kõrvalsaadused ei kuulu 
jäätmeid käsitlevate ühenduse õigusaktide reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) On asjakohane selgitada nõudeid, 
mida kohaldatakse söödaks mõeldud 
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud 
toodete turuleviimise ning orgaaniliste 
väetiste ja mullaparandusainete suhtes, et 
tagada toidu- ja söödaahela kaitse. Söödana 
tuleks kasutada ainult kolmanda kategooria 
materjali. Loomsete kõrvalsaaduste põhjal 
toodetud väetised võivad mõjutada sööda 
ja toidu ohutust. Kui need on toodetud 
valkainest, tuleks lisada koostisosa, nagu 
mõni anorgaaniline või mitteseeditav 
aine, et hoida ära nende otsene 
kasutamine söödas.

(41) On asjakohane selgitada nõudeid, 
mida kohaldatakse söödaks mõeldud 
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud 
toodete turuleviimise ning orgaaniliste 
väetiste ja mullaparandusainete suhtes, et 
tagada toidu- ja söödaahela kaitse. Söödana 
tuleks kasutada ainult kolmanda kategooria 
materjali. Loomsete kõrvalsaaduste põhjal 
toodetud väetised võivad mõjutada sööda-
ja toiduahela ohutust.

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Määruse (EÜ) nr 1774/2002 kohaselt 
võib 1. kategooria materjali kasutada oma 
looduslikus elupaigas elavate ohustatud 
raipetoiduliste lindude toitmiseks. Et anda 
asjakohane vahend kõnealuste liikide 
säilitamiseks, tuleks jätkata kõnealuse 
toitmise lubamist käesoleva määruse alusel 
vastavalt haiguste leviku ennetamiseks 
sätestatud tingimustele.

(45) Määruse (EÜ) nr 1774/2002 kohaselt 
võib 1. kategooria materjali kasutada oma 
looduslikus elupaigas elavate ohustatud 
raipetoiduliste lindude toitmiseks. Et anda 
asjakohane vahend kõnealuste liikide ja 
muude ohustatud või kaitsealuste liikide 
kaitsmiseks, tuleks jätkata kõnealuse 
toitmise lubamist käesoleva määruse alusel 
vastavalt haiguste leviku ennetamiseks 
sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Senist erandit seoses töötlemata 
loomsete kõrvalsaaduste matmise ja 
põletamisega tuleks laiendada 
piirkondadele, kuhu praktiliselt puudub 
juurdepääs või kuhu juurdepääs kujutab
endast ohtu koguvate töötajate tervisele ja 
ohutusele. Määruse (EÜ) nr 1774/2002 
kohaldamisel saadud kogemusest nähtub, 
et selliste erandlike asjaolude puhul on 
õigustatud kõrvaldamine kohapeal mattes 
või põletades, et tagada loomade kiire 
kõrvaldamine ja vältida haigusohu levikut.
Kõrvaliste piirkondade üldine suurus
liikmesriigis peaks olema piiratud, et 
tagada üldise kohustuse täitmine, s.o 
nõuetele vastava, käesolevas määruses 
sätestatud eeskirjade kohase 
kõrvaldamissüsteemi loomine.

(47) Senist erandit seoses töötlemata 
loomsete kõrvalsaaduste matmise ja 
põletamisega tuleks laiendada 
piirkondadele, kuhu praktiliselt puudub 
juurdepääs, kus loomsete kõrvalsaaduste 
kogumine oleks rahaliselt ja halduslikult 
koormav või kus see kujutaks endast ohtu 
koguvate töötajate tervisele ja ohutusele.
Määruse (EÜ) nr 1774/2002 kohaldamisel 
saadud kogemusest nähtub, et selliste 
erandlike asjaolude puhul on õigustatud 
kõrvaldamine kohapeal mattes või 
põletades, et tagada loomade kiire 
kõrvaldamine ja vältida haigusohu levikut.
Kõrvaliste piirkondade üldise suuruse
liikmesriigis peaks määrama kindlaks 
selle liikmesriigi pädev asutus.

Selgitus

Kõrvaliste piirkondade kindlaksmääramine peaks olema liikmesriikide pädevate asutuste 
vastutusel.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) toores lemmikloomatoit, mis pärineb 
jaemüügipoodidest või asub 
müügikohtadega piirnevates ruumides, 
kus tükeldamine ja ladustamine toimub 
üksnes selleks, et tarbijat varustada 
vahetult kohapeal;

Selgitus

Tuleks säilitada nende toodete reguleerimisalast väljajätmine, mis on osa kehtivast 
määrusest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kohapeal tarbimiseks mõeldud toores 
lemmikloomatoit, mis on saadud 
loomadest, kes on tapetud 
päritoluettevõttes, ning mis on mõeldud 
kasutamiseks vaid toiduna 
põllumajandustootja ja tema perekonnas 
kooskõlas siseriiklike õigusaktidega;

Selgitus

Tuleks säilitada nende toodete reguleerimisalast väljajätmine, mis on osa kehtivast 
määrusest.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) sõnnik, mis on saadud, ladustatud või 
mida on kasutatud päritoluettevõttes 
väetisena;

Selgitus

Eeskirjad loomsete kõrvalsaaduste ohutuks kasutamiseks ja kõrvaldamiseks ei ole töötatud 
välja sõnniku põllumajandusettevõtte siseseks kasutamiseks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) muna kõrvalsaadused, mis on 
saadud, ladustatud, kõrvaldatud või mida 
on kasutatud päritoluettevõttes.

Selgitus

Lubatud kasutusviisid peavad olema samad teatavate toodete, näiteks piim ja sellest saadud 
tooted, ja muude kõrvalsaaduste puhul, millel on sarnased ohud ja mida kasutatakse 
päritoluettevõttes, näiteks munad ja munakoored.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust ei kohaldata
järgmiste loomsetest kõrvalsaadustest 
saadud toodete suhtes, mille puhul kehtib 

3. Järgmiste loomsetest kõrvalsaadustest 
saadud toodete suhtes kehtib ainult VI 
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VI peatükis sätestatud erikord: peatükis sätestatud erikord:

Selgitus

Määruse kohaldamisala täpsustamine.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) loomsetest kõrvalsaadustest saadud 
biokütuste ohutul töötlemisel saadud 
lõpptooted.

Selgitus

Sulatatud rasva biokütuste tootmiseks toorainena kasutamisel võib selliseid kõrvalsaadusi 
nagu glütserool ja kaaliumsulfaat pidada pärast „õlikeemilist” töötlemist rafineerimistehases 
ohututeks. Nende kasutamist tuleks lubada ilma lisapiiranguteta.  

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „lemmikloom“ – mis tahes loom, kes 
kuulub liiki, mida inimene tavaliselt toidab 
ja peab muul otstarbel kui põllumajanduses 
kasutamiseks ja kes on loetletud määruse 
(EÜ) nr 998/2003 I lisas;

(5) „lemmikloom“ – mis tahes loom, kes 
kuulub liiki, mida inimene toidab, kasvatab 
või peab muul otstarbel kui 
põllumajanduses kasutamiseks, kuid kelle 
liha inimesed ühenduses tavaliselt ei tarbi 
ega kasuta põllumajandusloomade 
söödana;

Selgitus

Viitamist lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist käsitlevale määrusele (EÜ) nr 
998/2003 ei tohiks kasutada ammendava nimekirjana, sest see piiraks tahtmatult käesoleva 
määruse reguleerimisala.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „turuleviimine“ – iga toiming, mille 
eesmärk on müüa loomseid saadusi või
nendest saadud tooteid ühenduses asuvale 
kolmandale isikule või varustada sellist 
kolmandat isikut mis tahes muul viisil tasu 
eest või tasuta või ladustada neid sellise 
kolmanda isiku varustamiseks;

(8) „turuleviimine“ – iga toiming, mille 
eesmärk on müüa loomseid saadusi, 
nendest saadud tooteid või valmistooteid
ühenduses asuvale kolmandale isikule või 
varustada sellist kolmandat isikut mis tahes 
muul viisil tasu eest või tasuta või 
ladustada neid sellise kolmanda isiku 
varustamiseks;

Selgitus

Selgitamise ja selgema vahe tegemise eesmärgil „saadud toodete” ja „valmistoodete” vahel 
tuleks lisada mõiste „valmistoode”.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) „valmistoode” – mis tahes 
töödeldud toode, mis on kooskõlas 
käesoleva määrusega ja mis on 
pakendatud tarbijapakendisse;

Selgitus

Kehtiva määruse 1774/2002/EÜ kohaselt on mõiste „töödeldud toode” sama lai kui 
kavandatud mõiste „loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted”. Nii vanad kui uued mõisted 
sisaldavad esimese, teise ja kolmanda muundamise saadusi ning vahesaadusi ja neid on 
võimalik tõlgendada kui ka valmistoodangut hõlmavaid mõisteid. Sellisest laiast määratlusest 
tulenevat mitmetähenduslikkust tuleks vältida, lisades mõiste „valmistoode”. See võimaldaks 
ka paremini määratleda määruse kohaldamise lõppu.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) „kõrvalised piirkonnad” – piirkonnad, 
kus loomapopulatsioon on nii väike ja
millest jäätmekäitlusrajatised jäävad nii 
kaugele, et loomsete kõrvalsaaduste 
kogumine ja transport oleks kohapealse 
kõrvaldamisega võrreldes lubamatult 
kulukas;

(23) „kõrvalised piirkonnad” – piirkonnad, 
millest jäätmekäitlusrajatised jäävad nii 
kaugele, et loomsete kõrvalsaaduste 
kogumine ja transport oleks kohapealse 
kõrvaldamisega võrreldes kas rahaliselt 
või halduslikult lubamatult kulukas. Iga 
liikmesriigi pädeva asutuse kohustus on 
määrata kindlaks oma territooriumil 
asuvad kõrvalised piirkonnad;

Selgitus

Kõrvalised piirkonnad tuleks kindlaks määrata liikmesriikide pädevate asutuste vastutusel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil on loodud piisav 
infrastruktuur, millega tagatakse loomsete 
kõrvalsaaduste:

1. Iga liikmesriik ning vastavate 
volitustega piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused tagavad, et liikmesriigi
territooriumil on olemas piisav 
infrastruktuur, millega tagatakse loomsete 
kõrvalsaaduste:

Selgitus

Määruse nõuetekohasesse rakendamisse lisatakse piirkondliku tasandi juhtimine.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid: 2. Liikmesriigid ning vastavate volitustega 
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piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused:

Selgitus

Määruse nõuetekohasesse rakendamisse lisatakse piirkondliku tasandi juhtimine.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) loovad tõhusalt toimiva loomsete 
kõrvalsaaduste kogumis- ja 
kõrvaldamissüsteemi, mida pädev asutus 
alaliselt jälgib;

a) tagavad tõhusalt toimiva loomsete 
kõrvalsaaduste kogumis- ja 
kõrvaldamissüsteemi olemasolu, mida 
pädev asutus alaliselt jälgib;

Selgitus

Liikmesriigid peavad tagama kehtivate õigusaktide järgimise, kuid nad ei ole kohustatud 
andma ettevõtjatele järgmiseks vajalikke vahendeid.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) ettevõtete puhul, mille kohta kehtivad 2.
jao VI peatüki nõuded, välja arvatud 
artikli 6 lõike 1 punktis f osutatud
ettevõtted;

välja jäetud

Selgitus

Esitatud muudatusettepaneku tagajärg, millega lisatakse artikli 6 lõikele 1 punkt f a.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete põletamise, koospõletamise 
ja kütteainena põletamise nõuded vastavalt 
artikli 6 lõike 1 punktidele c, d ja e;

a) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete väikese ja suure 
võimsusega seadmetes põletamise ja
koospõletamise ning kütteainena 
põletamise nõuded vastavalt artikli 6 lõike 
1 punktidele c, d ja e; 

Selgitus

Kehtiva määruse 1774/2002/EÜ artikli 12 ja IV lisaga nähakse ette konkreetsed tingimused 
väikese võimsusega põletusseadmete heakskiitmiseks. Need sätted säilitatakse komisjoni 
sätestatud rakendusmeetmetes.  

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) selgrootud maismaaloomad, mis ei 
kuulu inimestele või loomadele 
patogeensete liikide hulka;

välja jäetud

Selgitus

3. kategooria materjal peaks põhimõtteliselt sobima kasutamiseks söödana ega tohiks seega 
sisaldada kahtlase päritoluga materjali.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) näriliste ja jäneseliste hulka kuuluvad 
surnud loomad ja nende osad, välja 
arvatud 1. ja 2. kategooria materjal 

välja jäetud
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vastavalt artikli 12 punktidele a–g;

Selgitus

3. kategooria materjal peaks põhimõtteliselt sobima kasutamiseks söödana ega tohiks seega 
sisaldada kahtlase päritoluga materjali.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta artikleid 11, 12 ja 
13, et võtta arvesse teaduse edusamme 
ohutaseme hindamisel, eeldusel, et 
asjaomase teadusasutuse ohuanalüüsi 
põhjal saab teha kindlaks sellise 
teadusarengu toimumist. Kõnealustes 
artiklites nimetatud loomseid tooteid ei tohi 
loeteludest välja jätta, muudatusi võib teha 
üksnes kõnealuste toodete kategooria 
muutmisega või loomsete toodete 
lisamisega loeteludesse.

Komisjon võib liikmesriigi pädeva asutuse 
taotlusel või omal algatusel muuta 
artikleid 11, 12 ja 13, et võtta arvesse 
teaduse edusamme ohutaseme hindamisel, 
eeldusel, et asjaomase teadusasutuse 
ohuanalüüsi põhjal saab teha kindlaks 
sellise teadusarengu toimumist.
Kõnealustes artiklites nimetatud loomseid 
tooteid ei tohi loeteludest välja jätta, 
muudatusi võib teha üksnes kõnealuste 
toodete kategooria muutmisega või 
loomsete toodete lisamisega loeteludesse.

Selgitus

Liikmesriikidel ja nende pädevatel asutustel on võimalus algatada alalises komitees arutelu 
kategooriate lõpliku vastuvõtmise üle vastavalt teaduse arengule.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) registreerimiskirjete vormiga; a) registreerimiskirjete minimaalse sisuga;

Selgitus

On loogiline, et minimaalne sisu määratakse kindlaks komiteemenetluse korras, kuid vormi 



PE414.308v02-00 20/31 AD\762126ET.doc

ET

peaksid igal juhul reguleerima liikmesriigid.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) põllumajandusloomade, välja arvatud 
karusloomade toitmine toidujäätmetega või 
söödatoorainega, mis sisaldab 
toidujäätmeid või on saadud 
toidujäätmetest;

b) põllumajandusloomade, välja arvatud 
karusloomade toitmine steriliseerimata 
toidujäätmetega või söödatoorainega, mis 
sisaldab selliseid toidujäätmeid või on 
saadud toidujäätmetest;

Selgitus

Parlament on korduvalt rõhutanud, et üldise söödakeelu jõustamiseks on vajalik 
toidujäätmete ohutu taaskasutamine, steriliseerimine ja kõrvaldamine (vt Euroopa 
Parlamendi seisukohta seoses õigusloomemenetlusega, millega kehtestatakse määrus nr 
1774/2002/EÜ, ja tema 13. veebruaril 2007. aastal vastuvõetud seisukohta jäätmete 
raamdirektiivi esimesel lugemisel).

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti a alusel võivad liikmesriigid 
kehtestada piirmäärad loomsete valkude 
väikeste koguste juhuslikule esinemisele 
söödas, mida on võimalik vältida üksnes 
ebaproportsionaalsete meetmete abil.

Selgitus

Liigisisese ringlussevõtu keelamine on toonud kaasa eri liiki loomade loomsete 
kõrvalsaaduste töötlemisahelate eraldamise. Liikmesriikidele tuleks lubada teataval määral 
paindlikkust seoses sama liiki loomade loomsete valkude jälgedega.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b alusel tagavad liikmesriigid, et 
toidujäätmeid likvideerivad kontrollimist 
võimaldaval viisil litsentseeritud ettevõtted 
ning et neid steriliseeritakse ja 
kõrvaldatakse asjakohaste vahenditega. 
Toidujäätmete kasutamist sigade söödas 
võivad liikmesriigid lubada vaid 
tingimusel, et ohutu taaskasutamise, 
steriliseerimise ja käesoleva määruse 
teiste sätete järgimise üle teostatakse igas 
suhtes järelevalvet.

Selgitus

Parlament on korduvalt rõhutanud, et üldise söödakeelu jõustamiseks on vaja toidujäätmete 
ohutut taaskasutamist, steriliseerimist ja kõrvaldamist (vt Euroopa Parlamendi seisukohta 
seoses õigusloomemenetlusega, millega kehtestatakse määrus nr 1774/2002, ja tema 13.
veebruaril 2007. aastal vastuvõetud seisukohta jäätmete raamdirektiivi esimesel lugemisel).

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kui tegemist on sõnniku, seedekulgla 
sisu, piima, piimasaaduste või
ternespiimaga ning kui pädev asutus ei 
leia, et nendega kaasneb raske 
nakkushaiguse levikuoht, pärast eelnevat 
töötlemist või ilma eelneva töötlemiseta;

ii) kui tegemist on sõnniku, seedekulgla 
sisu, piima, piimasaaduste, ternespiima
ning munade ja munatoodetega ning kui 
pädev asutus ei leia, et nendega kaasneb 
raske nakkushaiguse levikuoht, pärast 
eelnevat töötlemist või ilma eelneva 
töötlemiseta;

Selgitus

Seedekulgla sisu kasutamine biogaasi- või kompostimisettevõtetes ei peaks kohustama 
ettevõtjaid viima enne läbi kallist ja tarbetut eraldamist. Eraldatud ja puhastatud 
seedekulglat tuleks käsitleda 3. kategooria materjalina. Lisaks tehakse ettepanek ühtlustada 
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lubatud kasutusviisid piima ja töötlemata toodete ning munade ja munatoodete puhul.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kui tegemist on 2. ja 3. kategooria 
materjaliga ja kui pädev asutus seda lubab:

e) kui tegemist on 2. ja 3. kategooria 
materjaliga ja kui pädev asutus seda lubab:

i) kasutada biodünaamiliste preparaatide 
valmistamiseks ja kasutamiseks vastavalt 
määruse (EÜ) nr 2021/91 I lisa A osa 
punktile 2.3;

i) kasutada biodünaamiliste preparaatide 
valmistamiseks ja kasutamiseks vastavalt 
määruse (EÜ) nr 2021/91 I lisa A osa 
punktile 2.3;

ii) kasutada lemmikloomatoiduks;

Selgitus

Kehtiva määrusega 1774/2002/EÜ lubatakse töödeldud lemmikloomatoiduks vaid 3.
kategooria materjali. Luba toita lemmikloomi 2. ja 3. kategooria töötlemata materjaliga on 
vastuolus loomseid kõrvalsaadusi käsitlevate eeskirjadega. Samuti või see põhjustada pettust, 
s.t sellise töötlemata materjali kontrollimatut suunamist mittesihipärasesse kasutusse.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kasutada lemmikloomatoiduks, kui 
tegemist on 3. kategooria materjaliga ja 
kui pädev asutus seda lubab;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kustuda viide 1. ja 2. kategooria materjali kasutamise kohta 
lemmikloomatoiduna.

Muudatusettepanek 38
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) toidujäätmete transporti, töötlemist, 
kasutamist või kõrvaldamist; liikmesriigid 
võivad kuni asjaomaste sätete 
vastvõtmiseni võtta vastu toidujäätmete 
transporti, töötlemist, kasutamist või 
kõrvaldamist käsitlevaid siseriiklikke 
eeskirju või neid säilitada.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina 1. ja 2. jaost ja kooskõlas 
käesoleva artikli lõikega 3 võib pädev 
asutus anda loa kasutada artikli 11 punkti b 
alapunktis ii osutatud 1. kategooria 
materjali loomaaialoomade söödana ja 
ohustatud või kaitsealuste raipetoiduliste 
lindude toiduks nende looduslikus 
elupaigas.

2. Erandina 1. ja 2. jaost ja kooskõlas 
käesoleva artikli lõikega 3 võib pädev 
asutus anda loa kasutada artikli 11 punkti b 
alapunktis ii osutatud 1. kategooria 
materjali loomaaialoomade söödana ja 
ohustatud või kaitsealuste liikide toiduks 
nende looduslikus elupaigas.

Selgitus

Erandis tuleb võtta arvesse ohustatud või kaitsealuste liikide toitumist, kui täheldatakse 
toidupuudust ja sellest tingitud populatsioonide vähenemist. Rakendusmeetmed ja asjaomased 
liigid määratakse kindlaks vastavalt artikli 48 lõikele 4 (komitee).

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) teatavate liikmesriikide raipetoiduliste 
lindude liigid, keda sellise söödaga võib 

i) teatavates liikmesriikides esinevad
liigid, keda sellise söödaga võib toita;
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toita;

Selgitus

Erandis tuleb võtta arvesse ohustatud või kaitsealuste liikide toitumist, kui täheldatakse 
toidupuudust ja sellest tingitud populatsioonide vähenemist. Rakendusmeetmed ja asjaomased 
liigid määratakse kindlaks vastavalt artikli 48 lõikele 4 (komitee).

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artikli 11 punkti b alapunktis ii 
nimetatud 1. kategooria materjali ning 2. ja 
3. kategooria materjali kõrvaldamiseks 
ametliku järelevalve all kohapeal 
põletamise või matmise teel või muul 
viisil, millega hoitakse ära oht inimeste ja 
loomade tervisele, piirkondades, millele 
praktiliselt puudub juurdepääs või kuhu 
tekib juurdepääs ainult eriolukorras 
geograafiliste või klimaatiliste olude tõttu 
või loodusõnnetuse korral, mille puhul 
tekib oht materjali koguvate inimeste 
tervisele ja ohutusele, või kohtades, kuhu 
juurdepääs nõuaks ebamõistlikult suuri 
pingutusi materjali kogumiseks;

c) artikli 11 punkti b alapunktis ii 
nimetatud 1. kategooria materjali ning 2. ja 
3. kategooria materjali kõrvaldamiseks 
ametliku järelevalve all kohapeal 
põletamise või matmise teel või muul 
viisil, millega hoitakse ära oht inimeste ja 
loomade tervisele, piirkondades, millele 
praktiliselt puudub juurdepääs, millele 
juurdepääs tekitaks ebaproportsionaalse 
finants- või halduskoormuse või kuhu 
tekib juurdepääs ainult eriolukorras 
geograafiliste või klimaatiliste olude tõttu 
või loodusõnnetuse korral, mille puhul 
tekib oht materjali koguvate inimeste 
tervisele ja ohutusele, või kohtades, kuhu 
juurdepääs nõuaks ebamõistlikult suuri 
pingutusi materjali kogumiseks;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) 2. ja 3. kategooria materjali 
kõrvaldamiseks muul viisil kui kohapeal 
põletamise või matmise teel ametliku 
järelevalve all, kui see materjal ei ole 
ohtlik inimeste ja loomade tervisele ja kui 

d) 2. ja 3. kategooria materjali 
kõrvaldamiseks muu hulgas kohapeal 
põletamise või matmise teel ametliku 
järelevalve all, kui see materjal ei ole 
ohtlik inimeste ja loomade tervisele ja kui 
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seda tekib sellise ettevõtja valdustes 
nädalas mitte rohkem kui teatud koguses, 
mille määr sätestatakse lõike 4 esimese 
lõigu punktis c sõltuvalt toimingute laadist 
ja loomaliikidest, mille kõrvalsaadusi 
käideldakse;

seda tekib sellise ettevõtja valdustes 
nädalas mitte rohkem kui teatud koguses, 
mille määra määravad kindlaks 
liikmesriikide pädevad asutused sõltuvalt 
toimingute laadist ja loomaliikidest, mille 
kõrvalsaadusi käideldakse;

Selgitus

Koguste ülemmäärade, mille suhtes kohaldatakse lihtsustatud kõrvaldamist, 
kindlaksmääramise eest peaksid vastutama liikmesriikide pädevad asutused.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) ilma et see piiraks artikli 15 lõike 1 
kohaldamist, võivad pädevad asutused 
kiita heaks meetmed artikli 12 punkti f 
määratlusele vastavate loomade või 
loomade osade ajutiseks säilitamiseks 
sellistes tingimustes, millega hoitakse ära 
oht inimeste ja loomade tervisele enne 
nende kõrvaldamist vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 20.

Selgitus

Säilitamise sisseviimine suurendab loomsete kõrvalsaaduste kogumise paindlikkust inimeste 
ja loomade tervist ohtu seadmata. Paindlikkusega parandatakse loomsete kõrvalsaaduste 
kogumise säästvust ja keskkonnaalast profiili, kuna kogumise sagedus väheneb ja kogutavad 
mahud tõenäoliselt langevad.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktis b nimetatud kõrvalise 
ala pindala ei tohi ületada teatavat protsenti 

2. Lõike 1 punktis b nimetatud kõrvalise 
ala pindala ei tohi ületada teatavat 
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liikmesriigi pindalast. protsenti, mis määratakse kindlaks 
vastavalt geograafilistele kriteeriumitele 
ja ala karjakasvatuse ulatusele.

Selgitus

Pindala kriteeriumist ei piisa kõrvalise ala määratluse laiendamiseks. Arvesse tuleb võtta 
muid aspekte, näiteks loomkoormus või saareline asend.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) tingimusi, mis on ette nähtud inimeste ja 
loomade tervise ohutuse tagamiseks 
kohapeal matmise ja põletamise puhul;

a) tingimusi, mis on ette nähtud inimeste ja 
loomade tervise ohutuse tagamiseks 
materjali kohapeal matmise ja põletamise 
ning kõrvaldamist ootavate loomade ja 
loomade osade ajutise säilitamise puhul;

Selgitus

Säilitamise sisseviimine suurendab loomsete kõrvalsaaduste kogumise paindlikkust inimeste 
ja loomade tervist ohtu seadmata. Paindlikkusega parandatakse loomsete kõrvalsaaduste 
kogumise säästvust ja keskkonnaalast profiili, kuna kogumise sagedus väheneb ja kogutavad 
mahud tõenäoliselt langevad.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 2 nimetatud ala suurimat 
lubatud pindala protsentides;

välja jäetud

Selgitus

Kõrvaliste piirkondade kindlaksmääramine peaks olema liikmesriikide pädevate asutuste 
vastutusel.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) loomsete kõrvalsaaduste kogust
vastavalt lõike 1 punktis d nimetatud 
toimingute laadile ja loomaliikidele, millest 
kõrvalsaadused pärinevad;

c) loomsete kõrvalsaaduste koguse
kehtestamise kriteeriume vastavalt lõike 1 
punktis d nimetatud toimingute laadile ja 
loomaliikidele, millest kõrvalsaadused 
pärinevad;

Selgitus

Koguste ülemmäärade, mille suhtes kohaldatakse lihtsustatud kõrvaldamist, 
kindlaksmääramise eest peaksid vastutama liikmesriikide pädevad asutused. Komisjonil peaks 
siiski olema õigus töötada välja ühtlustatud kriteeriumid kõnealuste koguste kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametlik kontroll Ametlik kontroll ja heade tavade suunised

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ametlike kontrollide alla kuulub 
loomsete kõrvalsaaduste kogu ahel 
saamise kohast töötlemise, kasutamise või 
kõrvaldamiseni.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab, et heade tavade 
suunised, mis on välja töötatud, 
kinnitatud ja läbi vaadatud vastavalt 
määruse (EÜ) nr 183/2005, millega 
kehtestatakse söödahügieeni nõuded, III 
peatükile, sisaldaksid asjaomase sektori 
jaoks praktilisi juhiseid käesoleva 
määruse nõuete kohta;

Selgitus

Määruse 183/2005/EÜ alusel kinnitatud suunistes antakse juhiseid asjaomasele sektorile ja 
kontrolliasutustele seoses mitmest ELi õigusaktist tulenevate ohutus- ja ohuanalüüsi ning 
kriitiliste kontrollpunktide süsteemi (HACCP) nõuete koostamise ja selgitamisega.
Kõnealused suunised kujutavad endast eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks hädavajalikku vahendit ELi õigusaktide nõuetekohaseks kohaldamiseks ja on tihti 
enesekontrolli hädavajalik vahend tehastes. Kohustus lisada kõnealustesse suunistesse 
loomseid kõrvalsaadusi käsitleva määruse nõuded täiendaksid suuniseid ELi õigusaktide 
olulise ohutusaspektiga.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kehtestab ettevõttele teatavad 
tingimused olemasolevate puuduste 
kõrvaldamiseks.

Selgitus

Lisaks tunnustuse peatamisele või tühistamisele tuleks pädevale asutusele anda ka volitused 
puuduste kõrvaldamiseks ja tingimuste kehtestamiseks.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik koostab vastavalt 
käesolevale määrusele oma territooriumil 
asuvate tunnustatud või registreeritud 
ettevõtete, seadmete ja kasutajate loetelu 
ning loetelu ettevõtetest, kelle kohta on 
edastatud teave vastavalt artikli 40 lõikele 
3.

1. Iga liikmesriik ning vastavate 
volitustega piirkondlik või kohalik 
omavalitsus koostavad vastavalt 
käesolevale määrusele oma territooriumil 
asuvate tunnustatud või registreeritud 
ettevõtete, seadmete ja kasutajate loetelu 
ning loetelu ettevõtetest, kelle kohta on 
edastatud teave vastavalt artikli 40 lõikele 
3.

Selgitus

Määruse nõuetekohasesse rakendamisse lisatakse piirkondliku tasandi juhtimine.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võib lubada erandeid lõigetest 
1–4 sõnniku veol ühe ja sama 
põllumajandusettevõtte piires või ühise 
piiriga põllumajandusettevõtete piires, mis 
asuvad liikmesriikide piiriäärsel alal.

7. Komisjon võib lubada erandeid lõigetest 
1–4 sõnniku või bioenergiaks vajaliku 
materjali veol ühe ja sama 
põllumajandusettevõtte piires või ühise 
piiriga põllumajandusettevõtete piires, mis 
asuvad liikmesriikide piiriäärsel alal.

Selgitus

Erandid ei peaks olema võimalikud mitte üksnes sõnnikuveo, vaid ka taastuvenergiaks 
kasutatavate materjali veo puhul.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Valmistoodangu võib ilma 
piiranguteta turule viia.

Selgitus

Samal ajal kui ettepanekuga nähakse ette nn kohaldamise lõpp seoses spetsialiseeritud 
tehastes edasiseks töötlemiseks, käitlemiseks või muundamiseks ettenähtud tuletatud 
toodetega (nt kosmeetikatooted, ravimid), oleks loogiline näha ette selline kohaldamise lõpp 
valmistoodangu suhtes, mida täiendavalt ei käidelda, muundata ega töödelda, kuid mis 
viikase turule müügivalmis pakendis, nagu määruse ohutusnõuete kohaselt toodetud 
lemmikloomatoit.
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