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LYHYET PERUSTELUT
Tausta

Eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva asetus on osa kattavaa oikeuskehystä turvallisuuden 
takaamiseksi koko tuotanto- ja jakeluketjussa ”pellolta pöytään”. Tämä ehdotus asetukseksi 
käsittelee kaikkia eläimistä ja maatiloilta saatavia aineksia, joita ei ole tarkoitettu ihmisen 
ravintoketjuun. Siinä jaetaan erilaiset sivutuotteet kolmeen eri ryhmään riskitason mukaisesti.
Lisäksi siinä jaetaan jokaisen ryhmän kunkin sivutuotteen hyväksyttävät käyttötarkoitukset ja 
määritellään säännöt sivutuotteiden tehokkaalle ja turvalliselle siirrolle, käsittelylle ja 
hävittämiselle hyväksytyissä tai rekisteröidyissä laitoksissa; lisäksi siinä laaditaan järjestelmä 
koko prosessin seurannalle ja sääntelylle (joista vastaavat jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ja komissio).

Asetus perustuu asetukseen EY 1774/2002.  Komissio raportoi lainsäädännön tehokkuudesta 
vuonna 2005.  Se totesi, että varotoimien peruspuitteet sekä jäsenvaltioiden toimeenpano 
olivat tyydyttävällä tasolla.  Ainesten jäljitettävyyden takaamiseen, sivutuotteita koskevien 
sääntöjen ja muun yhteisön lainsäädännön selkeyttämiseen sekä sivutuotteiden ja niiden 
valvonnan luokittelun muuttamiseen riskiperustaisemmaksi liittyi kuitenkin vielä 
ratkaisemattomia kysymyksiä.

Komission ehdotukset

Komission ehdotukset käsittelivät soveltamisalan selkeyttämistä ja riskiperustaisempaa 
lähestymistapaa. Komissio ottaa käyttöön käsitteen eläimistä saatavan sivutuotteen 
elinkaaressa olevasta päätepisteestä, joka täsmentää sen hetken, jonka jälkeen asetuksen 
vaatimukset eivät enää koske eläimistä saatavaa sivutuotetta valmistusketjussa.  Tarpeeton 
päällekkäisyys kasvien hyväksynnän suhteen voidaan välttää yhdenmukaisuudella muun 
yhteisön lainsäädännön kanssa.

Riskiperustaisemman lähestymistavan kehittämiseksi komissio vahvistaa toimijoiden 
ensisijaista velvoitetta varmistaa, että asetuksen vaatimukset täytetään (toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnassa); Erityisesti sellaisten eläimistä saataviin sivutuotteisiin 
pohjautuvien tuotteiden valmistamisessa, joilla ei ole välitöntä merkitystä elintarvike- ja 
rehuketjun turvallisuuteen, toimijoille annetaan lisää vastuuta turvallisten tuotteiden 
markkinoille saattamisesta.  Jos toimijat käyttävät turvallisia raaka-aineita tuotannossa, 
kehittävät turvallisia valmistusprosesseja tai käyttävät eläimistä saatavia sivutuotteita 
lopputarkoituksiin, jotka ovat yleisesti ottaen turvallisia, ne saavat käyttää kaikkiin luokkiin 
kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita, ja eläimistä saatavien sivutuotteiden luokitteluun 
voidaan ottaa mukaan uusia tuotteita, joiden riskit ovat rajoitetut.

Valmistelijan ehdotukset

Valmistelija on tyytyväinen komission ehdotuksiin kokonaisuutena, ja etenkin eläimistä 
saatavien sivutuotteiden loppukäytön suurempaan joustavuuteen ja luokkien parempaan 
mukautuvaisuuteen uuden tieteellisen tutkimuksen suhteen.   Valmistelijalla on kuitenkin 
useita ehdotuksia lainsäädännön parantamiseksi.
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a) Tilalla kuolleet eläimet

Lainsäädäntö kattaa kaikki tilalla kuolleet eläimet, vaikka taudeista tai muista ihmisille tai 
ympäristölle aiheutuvista riskeistä ei olisi mitään epäilyjä.  Tämä tarkoittaa sitä, että 
viljelijöiden on lähetettävä eläimistä saatavat sivutuotteet viralliseen jalostus- tai 
hävityslaitokseen. Kaukana lähimmästä virallisesta laitoksesta asuvat viljelijät joutuvat 
maksamaan tästä tarpeettoman korkeita taloudellisia ja hallinnollisia kustannuksia verrattuna 
todellisiin riskeihin.  Asetusehdotuksessa myönnetään poikkeus "syrjäisille alueille 
(viljelijöillä olisi mahdollisuus hävittää luokkiin 2 ja 3 kuuluvat kuolleet eläimensä 
polttamalla tai hautaamalla tilalle. "Syrjäisten alueiden" määritelmä on kuitenkin liian heikko, 
jotta siitä olisi apua useimmille viljelijöille.  Valmistelija katsoo, että tämän poikkeuksen 
voimassaoloa on pidennettävä ja että jäsenvaltioiden on käytettävä harkintaa määritellessään 
näitä alueita, jotta niiden tilanteeseen soveltuva sääntelyjärjestelmä voitaisiin luoda.  
Valmistelija hyväksyy myös pientoimijoille myönnetyn poikkeuksen, mutta katsoo, että 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi jälleen päätettävä kynnysarvo.

b) Kala

Valmistelija katsoo, että kalastustoimien aikana saatuja aineksia ei pitäisi sisällyttää tähän 
asetukseen.  Tieteellinen tutkimus osoittaa, että kalataudit ja loiset kuuluvat ympäristöön 
aivan luonnollisesti eivätkä aiheuta ihmisten terveydelle riskejä kosketuksen tai saastumisen 
kautta; edelleen, tartunnan saaneiden kalojen palauttaminen mereen tuskin lisää tartuntojen 
määrää kalapopulaatiossa.  Edelleen, jos miehistöjä estettäisiin heittämästä tartunnan saaneita 
kaloja takaisin mereen ja heidät pakotettaisiin palauttamaan kaikki materiaali satamaan (josta 
se siirrettäisiin jalostettavaksi tai hävitettäväksi virallisessa laitoksessa, luultavimmin luokan 2 
tuotteena), tästä aiheutuisi kalastusalalle suhteettoman suuri taakka, ja sen toteuttaminen olisi 
vaikeaa ilman suunnattomia kustannuksia.

c) Toissijaisuusperiaate

Asetus on pantava täysimääräisesti täytäntöön kaikilla jäsenvaltiota alemmilla hallinnon 
tasoilla siten, että toimivaltaiset aluehallintoviranomaiset omaksuvat ensisijaisen roolin.  
Valmistelija on esittänyt useita tarkistuksia tähän liittyen.  Lisäksi valmistelija haluaa, että 
jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on painokkaampi rooli yksittäisten eläimistä 
saatavien sivutuotteiden luokittelun vaihtamisessa viimeisimpien tieteellisten 
asiantuntijatutkimusten tätä puoltaessa; valmistelija hyväksyy kuitenkin komission lopullisen 
päätösvallan luokittelun suhteen, jotta tätä määräystä ei käytettäisi väärin.

Valmistelija on tehnyt muita ehdotuksia biopolttoaineista, pienen kapasiteetin 
polttolaitoksista, ruokajätteistä ja lemmikkieläinten ruoasta.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei 
ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, aiheuttavat 
mahdollisia riskejä ihmisten ja eläinten 
terveydelle. Suu- ja sorkkataudin 
puhkeamiseen, tiettyjen tarttuvien 
spongiformisten enkefalopatioiden, kuten 
naudan spongiformisen enkefalopatian 
(BSE), leviämiseen ja dioksiinien 
esiintymiseen rehussa liittyneet kriisit ovat 
osoittaneet, mitä seurauksia tiettyjen 
eläimistä saatavien sivutuotteiden 
vääränlaisella käytöllä on ihmisten ja 
eläinten terveydelle, elintarvike- ja 
rehuketjun turvallisuudelle ja kuluttajien 
luottamukselle. Tällaisilla kriiseillä voi 
lisäksi olla laajempia haitallisia vaikutuksia 
koko yhteiskuntaan, koska ne vaikuttavat 
maanviljelijöiden ja asianomaisten 
tuotannonalojen yhteiskunnallis-
taloudelliseen tilanteeseen sekä kuluttajien 
luottamukseen eläinperäisten tuotteiden 
turvallisuuteen. Taudinpurkauksilla voi 
myös olla kielteisiä vaikutuksia 
ympäristöön, eikä pelkästään 
hävittämisongelmista johtuvia vaan myös 
biodiversiteettiin liittyviä.

(1) Eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei 
ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, aiheuttavat 
mahdollisia riskejä ihmisten ja eläinten 
terveydelle. Suu- ja sorkkataudin 
puhkeamiseen ja tiettyjen tarttuvien 
spongiformisten enkefalopatioiden, kuten 
naudan spongiformisen enkefalopatian 
(BSE), leviämiseen liittyneet kriisit ovat 
osoittaneet, mitä seurauksia tiettyjen 
eläimistä saatavien sivutuotteiden 
laittomalla tai vääränlaisella käytöllä on 
ihmisten ja eläinten terveydelle, 
elintarvike- ja rehuketjun turvallisuudelle 
ja kuluttajien luottamukselle. Tällaisilla 
kriiseillä voi lisäksi olla laajempia 
haitallisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan, 
koska ne vaikuttavat maanviljelijöiden ja 
asianomaisten tuotannonalojen 
yhteiskunnallis-taloudelliseen tilanteeseen 
sekä kuluttajien luottamukseen 
eläinperäisten tuotteiden turvallisuuteen. 
Taudinpurkauksilla voi myös olla kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön, eikä pelkästään 
hävittämisongelmista johtuvia vaan myös 
biodiversiteettiin liittyviä.

Perustelu

Täsmentävä tarkistus. Rehun dioksiinipitoisuutta ei ole yhdistetty eläimistä saatavien 
sivutuotteiden vääränlaiseen käyttöön.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Eläimistä saatavia sivutuotteita syntyy (2) Eläimistä saatavia sivutuotteita syntyy 
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pääasiassa teurastettaessa eläimiä 
ihmisravinnoksi sekä kuolleiden eläinten 
hävittämisen ja 
taudintorjuntatoimenpiteiden yhteydessä. 
Sivutuotteet aiheuttavat alkuperästään 
riippumatta mahdollisen riskin ihmisten ja 
eläinten terveydelle ja ympäristölle. Tätä 
riskiä on valvottava asianmukaisesti joko 
ohjaamalla tällaiset tuotteet turvallisin 
keinoin hävitettäviksi tai käyttämällä ne 
erilaisiin tarkoituksiin edellyttäen, että 
noudatetaan tiukkoja edellytyksiä, joilla 
minimoidaan terveysriskit.

pääasiassa teurastettaessa eläimiä 
ihmisravinnoksi sekä kuolleiden eläinten 
hävittämisen ja 
taudintorjuntatoimenpiteiden yhteydessä. 
Sivutuotteet aiheuttavat alkuperästään 
riippumatta mahdollisen riskin ihmisten ja 
eläinten terveydelle ja ympäristölle. Tätä 
riskiä on valvottava asianmukaisesti joko 
ohjaamalla tällaiset tuotteet turvallisin 
keinoin hävitettäviksi tai käyttämällä ne 
erilaisiin tarkoituksiin, kuten 
bioenergiaprosesseihin, edellyttäen, että 
noudatetaan tiukkoja edellytyksiä, joilla 
minimoidaan terveysriskit.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1923/2006, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen 
tarttuvien spongiformisten 
enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja 
hävittämistä koskevista säännöistä 
annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 
muuttamisesta, tehdään laillisesti 
mahdolliseksi tietyin ehdoin jälleen sallia 
liha- ja luujauhon käyttö muille kuin 
märehtijöille tarkoitetussa rehussa. Siinä 
todetaan erityisesti, että liha- ja 
luujauhon nykyisen kiellon lieventäminen 
riippuu siitä, onko käytettävissä testejä, 
joilla voidaan erottaa eri eläinlajeista 
peräisin olevat eläinvalkuaiset. Komissio 
tekee siksi kaiken voitavansa saadakseen 
varmennetut lajikohtaiset testit saataville 
mahdollisimman pian, jotta liha- ja 
luujauhoa voidaan käyttää muiden kuin 
märehtijöiden rehun arvokkaana 
valkuaisen lähteenä siten, että 
kannibalismi torjutaan.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Aikaisemmin ruokajätteen käyttö 
eläinten rehuna on useissa tapauksissa 
aiheuttanut tarttuvien eläintautien 
puhkeamista. Jos eläinten rehun sallitaan 
sisältää ruokajätettä, ei myöskään voida 
taata, että tietystä lajista peräisin olevaa 
ainesta ei syötetä saman lajin eläimille.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Toimijoilla olisi oltava päävastuu 
toimien suorittamisesta tämän asetuksen 
mukaisesti. On yleisen edun mukaista, että 
ihmisten ja eläinten terveyttä uhkaavia 
riskejä torjuttaessa käytössä on keräys- ja 
hävittämisjärjestelmä, jolla varmistetaan, 
että eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei 
voida käyttää tai joita ei taloudellisista 
syistä käytetä, hävitetään turvallisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi osoitettava riittävät 
resurssit tähän tarkoitukseen tarvittavaan 
infrastruktuuriin ja varmistettava sen 
kitkaton toiminta. Keräys- ja 
hävittämisjärjestelmän kapasiteetissa olisi 
otettava huomioon eläimistä saatavien 
sivutuotteiden kussakin jäsenvaltiossa 
tosiasiallisesti kertyvä määrä. Olisi myös 
otettava ennakoivasti huomioon tarve lisätä 
hävittämiskapasiteettia, jos tartuntatauteja 
puhkeaa suuressa mittakaavassa tai jos 
olemassa olevassa hävittämislaitoksessa 
ilmenee tilapäinen tekninen vika. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava tehdä 
yhteistyötä toistensa ja kolmansien maiden 

(19) Toimijoilla olisi oltava päävastuu 
toimien suorittamisesta tämän asetuksen 
mukaisesti. On yleisen edun mukaista, että 
ihmisten ja eläinten terveyttä uhkaavia 
riskejä torjuttaessa käytössä on keräys- ja 
hävittämisjärjestelmä, jolla varmistetaan, 
että eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei 
voida käyttää tai joita ei taloudellisista 
syistä käytetä, hävitetään turvallisesti. 
Jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten 
itsehallinnollisten alueviranomaisten olisi 
osoitettava riittävät resurssit tähän 
tarkoitukseen tarvittavaan infrastruktuuriin 
ja varmistettava sen kitkaton toiminta. 
Keräys- ja hävittämisjärjestelmän 
kapasiteetissa olisi otettava huomioon 
eläimistä saatavien sivutuotteiden kussakin 
jäsenvaltiossa tosiasiallisesti kertyvä 
määrä. Olisi myös otettava ennakoivasti 
huomioon tarve lisätä 
hävittämiskapasiteettia, jos tartuntatauteja 
puhkeaa suuressa mittakaavassa tai jos 
olemassa olevassa hävittämislaitoksessa 
ilmenee tilapäinen tekninen vika. 
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kanssa edellyttäen, että tämän asetuksen 
tavoitteet toteutuvat.

Jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten 
itsehallinnollisten alueviranomaisten olisi 
voitava tehdä yhteistyötä toistensa ja 
kolmansien maiden kanssa edellyttäen, että 
tämän asetuksen tavoitteet toteutuvat.

Perustelu

Jäsenvaltioiden alueellisen tason hallintoviranomaiset olisi otettava mukaan tämän asetuksen 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Eläimistä saatavat sivutuotteet olisi 
riskinarvioinnin perusteella luokiteltava 
kolmeen luokkaan niiden ihmisten ja 
eläinten terveydelle aiheuttaman riskin 
suuruuden mukaan. Suuririskistä ainesta 
pitäisi käyttää ainoastaan rehuketjun 
ulkopuolisiin tarkoituksiin, mutta 
pienempiriskisen aineen käyttö olisi 
sallittava turvallisissa olosuhteissa.

(25) Eläimistä saatavat sivutuotteet olisi 
riskinarvioinnin perusteella luokiteltava 
kolmeen luokkaan niiden ihmisten ja 
eläinten terveydelle aiheuttaman riskin 
suuruuden mukaan. Suuririskistä ainesta 
pitäisi käyttää ainoastaan rehuketjun
ulkopuolisiin tarkoituksiin, mutta 
pienempiriskisen aineen käyttö olisi 
sallittava turvallisissa olosuhteissa. 
Erityisesti olisi pyrittävä kaikin keinoin 
edistämään eläimistä saatavien 
sivutuotteiden käyttöä bioenergian 
lähteinä:

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä 
johdetut tuotteet olisi hävitettävä 
kaatopaikkoja ja jätteenpolttoa koskevan 
ympäristölainsäädännön mukaisesti. 
Yhdenmukaisuuden takaamiseksi 
polttaminen olisi suoritettava 
jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 

(34) Eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä 
johdetut tuotteet olisi hävitettävä 
kaatopaikkoja ja jätteenpolttoa koskevan 
ympäristölainsäädännön mukaisesti. 
Yhdenmukaisuuden takaamiseksi 
polttaminen olisi suoritettava 
jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivin 2000/76/EY 
mukaisesti. Jätteen rinnakkaispolttoon –
joko hyödyntämiseen tai hävittämiseen –
sovelletaan samankaltaisia hyväksymistä ja 
toimintaa koskevia vaatimuksia kuin 
jätteenpolttoon, erityisesti ilmaan joutuvien 
päästöjen raja-arvojen, jätevesien ja 
jäämien päästöjen sekä valvontaa, 
seurantaa ja mittauksia koskevien 
vaatimusten osalta. Näin ollen olisi 
sallittava kaikkiin kolmeen luokkaan 
kuuluvien ainesten suora rinnakkaispoltto 
ilman esikäsittelyä.

neuvoston direktiivin 2000/76/EY 
mukaisesti. Jätteen rinnakkaispolttoon –
joko hyödyntämiseen tai hävittämiseen –
sovelletaan samankaltaisia hyväksymistä ja 
toimintaa koskevia vaatimuksia kuin 
jätteenpolttoon, erityisesti ilmaan joutuvien 
päästöjen raja-arvojen, jätevesien ja 
jäämien päästöjen sekä valvontaa, 
seurantaa ja mittauksia koskevien 
vaatimusten osalta. Näin ollen olisi 
sallittava kaikkiin kolmeen luokkaan 
kuuluvien ainesten suora rinnakkaispoltto 
ilman esikäsittelyä. Lisäksi olisi harkittava 
erityisiä säännöksiä pienen kapasiteetin 
polttolaitosten hyväksymisestä.

Perustelu

Nykyisen asetuksen 1774/2002/EY 12 artiklassa ja liitteessä IV määritellään erityisehdot 
pienen kapasiteetin polttolaitosten hyväksymiselle. Nämä säännökset pysyvät voimassa 
komission hyväksymissä täytäntöönpanotoimissa.  

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja 
niistä johdettujen tuotteiden käyttäminen 
polttoaineena polttoprosessissa olisi 
sallittava, eikä sitä katsota 
jätteenhävitystoimeksi. Tällaisen käytön 
olisi kuitenkin tapahduttava olosuhteissa, 
joissa taataan ihmisten ja eläinten 
terveyden suojelu ja asianmukaisten 
ympäristönormien noudattaminen.

(35) Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja 
niistä johdettujen tuotteiden käyttäminen 
polttoaineena polttoprosessissa tai 
bioenergian lähteenä olisi sallittava, eikä 
sitä katsota jätteenhävitystoimeksi. 
Tällaisen käytön olisi kuitenkin 
tapahduttava olosuhteissa, joissa taataan 
ihmisten ja eläinten terveyden suojelu ja 
asianmukaisten ympäristönormien 
noudattaminen.

Tarkistus 9
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Direktiivissä 2002/98/EY 
säädetään, että eläimistä saatavat 
sivutuotteet kuuluvat jätelainsäädännön 
piiriin, kun ne hävitetään polttamalla tai 
kaatopaikoilla tai toimitetaan biokaasu-
tai kompostointilaitokseen. Direktiivissä 
myös annetaan komissiolle oikeus 
määritellä, minkä olosuhteiden vallitessa 
tietyt ainekset eivät ole jätettä. Komission 
olisi ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää esitettävä tuon 
direktiivin mukaisesti aiheellisia 
toimenpiteitä, joissa edelleen 
täsmennetään, että polttoaineena käytetyt 
eläimistä saatavat sivutuotteet eivät kuulu 
jätelainsäädännön soveltamisalaan.

Perustelu

Komission olisi täsmennettävä, että polttoaineena käytettävät eläimistä saatavat sivutuotteet 
eivät kuulu yhteisön jätelainsäädännön soveltamisalaan. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Elintarvike- ja rehuketjun suojelun 
takaamiseksi on aiheellista selkeyttää 
ruokinnassa käytettäväksi tarkoitettujen 
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä 
johdettujen tuotteiden sekä eloperäisten 
lannoitteiden ja maanparannusaineiden 
markkinoille saattamista koskevia 
edellytyksiä. Ainoastaan luokkaan 3 
kuuluvaa ainesta pitäisi käyttää 
ruokinnassa. Eläimistä saatavista 
sivutuotteista tuotetut lannoitteet voivat 
vaikuttaa elintarvike- ja rehuketjun 

(41) Elintarvike- ja rehuketjun suojelun 
takaamiseksi on aiheellista selkeyttää 
ruokinnassa käytettäväksi tarkoitettujen 
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä 
johdettujen tuotteiden sekä eloperäisten 
lannoitteiden ja maanparannusaineiden 
markkinoille saattamista koskevia 
edellytyksiä. Ainoastaan luokkaan 3 
kuuluvaa ainesta pitäisi käyttää 
ruokinnassa. Eläimistä saatavista 
sivutuotteista tuotetut lannoitteet voivat 
vaikuttaa elintarvike- ja rehuketjun 
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turvallisuuteen. Jos ne on valmistettu 
valkuaispitoisesta aineksesta, niihin olisi 
lisättävä ainesosa, kuten epäorgaaninen 
tai ruoansulatuselimistössä sulamaton 
aine, jolla estetään niiden käyttö suoraan 
ruokinnassa.

turvallisuuteen. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 
sallitaan luokkaan 1 kuuluvan aineksen 
käyttö luonnollisessa elinympäristössään 
elävien uhanalaisten haaskalintulajien 
ruokinnassa. Tämä kyseisten lajien 
säilyttämiseen hyvin sopiva 
ruokintakäytäntö olisi edelleen sallittava 
tämän asetuksen nojalla tautien leviämisen 
estämiseksi vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti.

(45) Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 
sallitaan luokkaan 1 kuuluvan aineksen 
käyttö luonnollisessa elinympäristössään 
elävien uhanalaisten haaskalintulajien 
ruokinnassa. Tämä kyseisten lajien tai 
muiden vaarassa olevien tai suojeltujen 
lajien säilyttämiseen hyvin sopiva 
ruokintakäytäntö olisi edelleen sallittava 
tämän asetuksen nojalla tautien leviämisen 
estämiseksi vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Nykyistä poikkeusta, joka koskee 
käsittelemättömien eläimistä saatavien 
sivutuotteiden hautaamista ja polttamista, 
olisi laajennettava koskemaan alueita, 
jonne pääsy on käytännössä mahdotonta tai
aiheuttaa vaaran keräämistä suorittavan 
henkilökunnan terveydelle ja 
turvallisuudelle. Asetuksen (EY) N:o 
1774/2002 soveltamisesta saatu kokemus 
on osoittanut, että tällaisissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa 
hävittäminen hautaamalla tai polttamalla 

(47) Nykyistä poikkeusta, joka koskee 
käsittelemättömien eläimistä saatavien 
sivutuotteiden hautaamista ja polttamista, 
olisi laajennettava koskemaan alueita, 
jonne pääsy on käytännössä mahdotonta, 
jossa eläimistä saatavien sivutuotteiden 
kerääminen olisi taloudellisesti ja 
hallinnollisesti hankalaa tai jossa se
aiheuttaa vaaran keräämistä suorittavan 
henkilökunnan terveydelle ja 
turvallisuudelle. Asetuksen (EY) N:o 
1774/2002 soveltamisesta saatu kokemus 
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paikan päällä on perusteltua eläinten 
nopean hävittämisen varmistamiseksi ja 
tautiriskien leviämisen välttämiseksi. 
Syrjäisten alueiden kokonaispinta-ala 
tietyssä jäsenvaltiossa olisi rajattava, jotta 
varmistetaan sen yleisen velvoitteen 
täyttyminen, että käytössä on tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
mukainen asianmukainen 
hävittämisjärjestelmä.

on osoittanut, että tällaisissa 
poikkeuksellisissa olosuhteissa 
hävittäminen hautaamalla tai polttamalla 
paikan päällä on perusteltua eläinten 
nopean hävittämisen varmistamiseksi ja 
tautiriskien leviämisen välttämiseksi. 
Syrjäisten alueiden kokonaispinta-ala 
tietyssä jäsenvaltiossa olisi määriteltävä 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
toimesta.

Perustelu

Syrjäisten alueiden kokonaispinta-ala tietyssä jäsenvaltiossa olisi määriteltävä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimesta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) raakaan lemmikkieläinten ruokaan, 
joka tulee vähittäismyymälöistä tai jota 
säilytetään myyntipisteiden yhteydessä 
sijaitsevissa tiloissa, jos leikkaus ja 
varastointi suoritetaan ainoastaan 
kuluttajille toimittamiseksi suoraan 
paikalla;

Perustelu

Näiden tuotteiden jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle olisi nykyisen lainsäädännön 
mukaisesti jätettävä voimaan. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Article 2 – paragraph 2 – point b b (new)

Komission teksti Tarkistus

(b b) raakaan paikalla käytettävään 
lemmikkieläinten ruokaan, joka on saatu 
alkuperätilalla ainoastaan viljelijän ja 
hänen perheensä omaan 
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elintarvikekäyttöön teurastetuista 
eläimistä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti;

Perustelu

Näiden tuotteiden jättäminen soveltamisalan ulkopuolelle olisi nykyisen lainsäädännön 
mukaisesti jätettävä voimaan. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) lantaan, jota on kerätty, säilytetty tai 
käytetty lannoitteena omalla tilalla;

Perustelu

Eläimistä saatavien sivutuotteiden turvallista hävittämistä ja käyttöä koskevia sääntöjä ei ole 
suunniteltu sovellettaviksi omalla tilalla tapahtuvaan lannan käyttöön. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Article 2 –paragraph 2 – point d b (new)

Komission teksti Tarkistus

(d b) munasta saatavat sivutuotteet, jotka 
syntyvät, säilytetään, hävitetään tai 
käytetään alkuperätilalla.

Perustelu
Tiettyjen tuotteiden (kuten maito ja sen johdannaiset) sallitut käyttötavat on ulotettava 
koskemaan muita sivutuotteita, joilla on vastaavat riskit ja joita käytetään alkuperätilalla, 
kuten munat ja kuoret.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin 
johdettuihin tuotteisiin, joihin sovelletaan 
IV luvussa vahvistettua erityisjärjestelyä:

3. Seuraaviin johdettuihin tuotteisiin 
sovelletaan ainoastaan IV luvussa 
vahvistettua erityisjärjestelyä:

Perustelu

Asetuksen soveltamisalan selkeyttäminen.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) eläimistä saatavista sivutuotteista 
johdettujen biopolttoaineiden turvallisesta 
jalostamisesta saatavat lopputuotteet.

Perustelu

Talin käyttämisestä biopolttoaineen tuotannon raaka-aineena syntyy sivutuotteina glyserolia 
ja kaliumsulfaattia, joita voidaan pitää turvallisina jalostamossa tapahtuvan öljykemiallisen 
prosessoinnin jälkeen. Niiden käyttö olisi sallittava ilman rajoituksia. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ”lemmikkieläimellä” kaikkia sellaiseen 
lajiin kuuluvia eläimiä, jota ihminen 
tavallisesti ruokkii ja pitää muussa kuin 
tuotantotarkoituksessa ja joka on mainittu 
asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä I 
olevassa luettelossa;

(5) ”lemmikillä tai lemmikkieläimellä” 
kaikkia sellaiseen lajiin kuuluvia eläimiä, 
jota ihminen ruokkii, kasvattaa ja pitää 
muussa kuin tuotantotarkoituksessa mutta 
joka ei tavallisesti kuulu ihmisravintoon 
eikä sitä käytetä karjan rehuksi yhteisön 
alueella;
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Perustelu

Viittausta lemmikkieläinten kuljettamista koskevaan asetukseen 998/2003/EY ei pitäisi käyttää 
yksinomaisena listana, koska se väkisinkin rajoittaisi tämän asetuksen soveltamisalaa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ”markkinoille saattamisella” mitä 
tahansa toimenpidettä, jonka tarkoituksena 
on myydä yhteisössä kolmannelle 
osapuolelle eläimistä saatavia sivutuotteita 
tai niistä johdettuja tuotteita, tai muuta 
vastikkeellista tai vastikkeetonta toimitusta 
tällaiselle kolmannelle osapuolelle tai 
varastointia edelleen tällaiselle 
kolmannelle osapuolelle tapahtuvaa 
toimittamista varten;

(8) ”markkinoille saattamisella” mitä 
tahansa toimenpidettä, jonka tarkoituksena 
on myydä yhteisössä kolmannelle 
osapuolelle eläimistä saatavia sivutuotteita 
tai niistä johdettuja tuotteita tai 
lopputuotteita, tai muuta vastikkeellista tai 
vastikkeetonta toimitusta tällaiselle 
kolmannelle osapuolelle tai varastointia 
edelleen tällaiselle kolmannelle osapuolelle 
tapahtuvaa toimittamista varten;

Perustelu

Käsite "lopputuote" olisi sisällytettävä mukaan, jotta käsitteiden "johdettu tuote" ja 
"lopputuote" erot olisivat selkeämmin havaittavissa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 15 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) "lopputuotteella" tämän asetuksen 
mukaisella tavalla käsiteltyä tuotetta, joka 
on pakattu kuluttajapakkaukseen;

Perustelu

Nykyisessä asetuksessa 1774/2002/EU "jalostetun tuotteen" määritelmä on yhtä laaja kuin 
"johdettujen tuotteiden" ehdotettu määritelmä.  Sekä uudet että vanhat määritelmät sisältävät 
yhteen, kahteen tai kolmeen kertaan muunnettuja ja välituotteita ja niiden voidaan 
kohtuudella tulkita kattavan myös lopputuotteet. Näin laajan määritelmän mukanaan tuomat 
epäselvyydet pitää välttää lisäämällä "lopputuotteen" määritelmä. Tällöin asetuksessa myös 
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voidaan määritellä paremmin soveltamisen päättymisen hetki.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 23 kohta

Komission teksti Tarkistus

(23) ”syrjäisillä alueilla” alueita, joilla 
eläinkanta on niin pieni ja jotka ovat niin 
kaukana laitoksista, että eläimistä saatavien 
sivutuotteiden keräykseen ja kuljetukseen 
liittyvät järjestelyt olisivat suhteettoman 
työläitä paikalla suoritettavaan 
hävittämiseen verrattuna;

(23) ”syrjäisillä alueilla” alueita, jotka ovat 
niin kaukana laitoksista, että eläimistä 
saatavien sivutuotteiden keräykseen ja 
kuljetukseen liittyvät järjestelyt olisivat 
taloudellisesti tai hallinnollisesti
suhteettoman työläitä paikalla 
suoritettavaan hävittämiseen verrattuna. 
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen vastuulla on alueellaan 
olevien syrjäisten alueiden määrittely;

Perustelu

Syrjäisten alueiden kokonaispinta-ala tietyssä jäsenvaltiossa olisi määriteltävä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimesta.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioilla on oltava alueellaan
käytössä soveltuva infrastruktuuri, jolla 
varmistetaan, että eläimistä saatavat 
sivutuotteet

1. Kunkin jäsenvaltion ja toimivaltaisten 
itsehallinnollisten alueviranomaisten on 
varmistettava, että niiden alueella on
käytössä soveltuva infrastruktuuri, jolla 
varmistetaan, että eläimistä saatavat 
sivutuotteet

Perustelu

Jäsenvaltioiden alueellisen tason hallintoviranomaiset olisi otettava mukaan tämän asetuksen 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on 2. Jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten 
itsehallinnollisten alueviranomaisten on 

Perustelu

Jäsenvaltioiden alueellisen tason hallintoviranomaiset olisi otettava mukaan tämän asetuksen 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarjottava eläimistä saatavien 
sivutuotteiden keräys- ja 
hävitysjärjestelmä, joka toimii tehokkaasti 
ja jota toimivaltainen viranomainen 
jatkuvasti seuraa;

a) varmistettava, että käytössä on eläimistä 
saatavien sivutuotteiden keräys- ja 
hävitysjärjestelmä, joka toimii tehokkaasti 
ja jota toimivaltainen viranomainen 
jatkuvasti seuraa;

Perustelu
Jäsenvaltioiden on taattava voimassa olevien sääntöjen noudattaminen mutta ne eivät ole 
missään tapauksessa velvollisia tarjoamaan toimijoille tarvittavia resursseja noudattamista 
varten.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laitoksilta, joihin sovelletaan VI luvun 
2 osaa, lukuun ottamatta 6 artiklan 
1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuja 
laitoksia.

Poistetaan.
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Perustelu

Aiheutuu esitetystä tarkistuksesta, jolla 6 artiklan 1 kohtaan lisätään f a kohta.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 6 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa 
tarkoitettu eläimistä saatavien 
sivutuotteiden ja niistä johdettujen 
tuotteiden hävittäminen polttamalla, 
rinnakkaispolttaminen ja hyödyntäminen 
polttamalla; 

a) 6 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa 
tarkoitettu eläimistä saatavien 
sivutuotteiden ja niistä johdettujen 
tuotteiden hävittäminen polttamalla ja 
rinnakkaispolttaminen pienen ja suuren 
kapasiteetin polttolaitoksissa ja
hyödyntäminen polttamalla; 

Perustelu

Nykyisen asetuksen 1774/2002/EY 12 artiklassa ja liitteessä IV määritellään erityisehdot 
pienen kapasiteetin polttolaitosten hyväksymiselle. Nämä säännökset pysyvät voimassa 
komission hyväksymissä täytäntöönpanotoimissa.  

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) maalla elävät selkärangattomat, muut 
kuin eläimille tai ihmisille patogeeniset 
lajit;

Poistetaan.

Perustelu

Kolmanteen luokkaan kuuluvat ainekset voidaan periaatteessa käyttää rehuksi, eikä niiden 
siksi pitäisi olla peräisin arveluttavista lähteistä.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
13 – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) kuolleet eläimet ja niiden osat, jotka 
kuuluvat eläintieteellisesti Rodentia- tai 
Lagomorpha -lahkoihin, lukuun 
ottamatta 12 artiklan a–g alakohdassa 
tarkoitettua luokkaan 1 tai 2 kuuluvaa 
ainesta;

Poistetaan.

Perustelu

Kolmanteen luokkaan kuuluvat ainekset voidaan periaatteessa käyttää rehuksi, eikä niiden 
siksi pitäisi olla peräisin arveluttavista lähteistä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi muuttaa 11, 12 ja 13 artiklaa 
ottaakseen huomioon tieteessä 
riskinarvioinnin kannalta tapahtuneen 
kehityksen edellyttäen, että kehitys voidaan 
todeta asianmukaisen tieteellisen tahon 
suorittaman riskinarvioinnin perusteella. 
Kyseisissä artikloissa lueteltuja eläimistä 
saatavia sivutuotteita ei kuitenkaan saa 
poistaa luetteloista, vaan ainoastaan 
kyseisten tuotteiden luokkia saa muuttaa tai 
luetteloihin saa lisätä uusia eläimistä 
saatavia sivutuotteita.

Komissio voi jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan muuttaa 11, 12 ja 13 artiklaa 
ottaakseen huomioon tieteessä 
riskinarvioinnin kannalta tapahtuneen 
kehityksen edellyttäen, että kehitys voidaan 
todeta asianmukaisen tieteellisen tahon 
suorittaman riskinarvioinnin perusteella. 
Kyseisissä artikloissa lueteltuja eläimistä 
saatavia sivutuotteita ei kuitenkaan saa 
poistaa luetteloista, vaan ainoastaan 
kyseisten tuotteiden luokkia saa muuttaa tai 
luetteloihin saa lisätä uusia eläimistä 
saatavia sivutuotteita.

Perustelu

Jäsenvaltioilla ja niiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava mahdollisuus käynnistää 
pysyvässä komiteassa keskustelu luokittelun mukauttamisesta tieteellisiin edistysaskeliin..
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kirjattavien tietojen muoto; a) kirjattavien tietojen vähimmäissisältö;

Perustelu

On loogista, että komitologiassa määritellään vähimmäissisältö mutta ei missään tapauksessa 
muotoa, jolla jäsenvaltioiden on pantava asetus täytäntöön. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) muiden tuotantoeläinten kuin 
turkiseläinten ruokkiminen ruokajätteellä 
tai ruokajätettä sisältävällä tai siitä 
johdetulla rehuaineella;

b) muiden tuotantoeläinten kuin 
turkiseläinten ruokinta steriloimattomalla
ruokajätteellä tai ruokajätettä sisältävällä 
tai siitä johdetulla kyseisellä rehuaineella;

Perustelu

Parlamentti on toistuvasti vaatinut, että ruokajäte on kerättävä turvallisesti, steriloitava ja 
hävitettävä yleisen rehukiellon täytäntöön panemiseksi (Ks. parlamentin kanta asetusta 
1774/2002/EY koskevassa lainsäädäntömenettelyssä ja jätteitä koskevan puitedirektiivin 
ensimmäisessä käsittelyssä 13. helmikuuta 2007). 

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat a kohdan 
tarkoittamalla tavalla määrittää 
kynnysarvot rehun satunnaisesti 
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sisältämälle eläinproteiinin vähäiselle 
määrälle, joka voitaisiin estää vain 
suhteettomin keinoin. 

Perustelu

Lajinsisäisen kierrätyksen kielto on johtanut jalostusketjujen eriyttämiseen eri eläinlajeista 
saatavien sivutuotteiden osalta. Jäsenvaltioilla pitäisi olla tietty määrä joustavuutta samasta 
eläinlajista saatavan eläinproteiinin jäänteiden suhteen. 

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on b kohdan 
tarkoittamalla tavalla varmistettava, että 
ruokajäte todistettavasti poistetaan 
rekisteröidyissä yrityksissä ja steriloidaan 
ja hävitetään asianmukaisin toimin. 
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä 
ruokajätteiden käytön sikojen rehussa 
vain, jos turvallista talteenottoa, 
sterilointia ja asetuksen muiden 
säännösten noudattamista valvotaan 
aukottomasti.

Perustelu

Parlamentti on toistuvasti vaatinut, että ruokajäte on kerättävä turvallisesti, steriloitava ja 
hävitettävä yleisen rehukiellon täytäntöön panemiseksi (Ks. parlamentin kanta asetusta 
1774/2002/EY koskevassa lainsäädäntömenettelyssä ja jätteitä koskevan puitedirektiivin 
ensimmäisessä käsittelyssä 13. helmikuuta 2007). 

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) esikäsiteltynä tai esikäsittelemättömänä, 
jos kyseessä on lanta,

ii) esikäsiteltynä tai esikäsittelemättömänä, 
jos kyseessä on lanta, ruoansulatuskanavan 
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ruoansulatuskanavasta erotettu
ruoansulatuskanavan sisältö, maitoperäinen 
tuote tai ternimaito, joihin toimivaltainen 
viranomainen ei katso sisältyvän minkään 
vakavan tartuntataudin leviämisriskiä;

sisältö, maitoperäinen tuote, ternimaito
sekä munat ja munatuotteet, joihin 
toimivaltainen viranomainen ei katso 
sisältyvän minkään vakavan tartuntataudin 
leviämisriskiä;

Perustelu

Ruoansulatuskanavan sisällön käyttäminen biokaasun tuotantolaitoksissa ja 
kompostointilaitoksissa ei saa velvoittaa toimijoita suorittamaan kallista ja tarpeetonta 
erottamista ennen sitä. Erotettua ja puhdistettua ruoansulatuskanavaa olisi pidettävä 
luokan 3 aineksena. Lisäksi ehdotamme maidon ja maitotuotteiden sallittujen käyttöjen 
soveltamista vastaavasti muniin ja munatuotteisiin. 

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jos kyseessä on luokkaan 2 tai luokkaan 
3 kuuluva aines ja jos toimivaltainen 
viranomainen tämän sallii,

e) jos kyseessä on luokkaan 2 tai luokkaan 
3 kuuluva aines ja jos toimivaltainen 
viranomainen tämän sallii,

i) käyttää asetuksen (EY) N:o 2092/91 
liitteessä I olevan A osan 2.3 kohdassa 
tarkoitettujen biodynaamisten preparaattien 
valmistamisessa ja levittämisessä maahan;

i) käyttää asetuksen (EY) N:o 2092/91 
liitteessä I olevan A osan 2.3 kohdassa 
tarkoitettujen biodynaamisten preparaattien 
valmistamisessa ja levittämisessä maahan;

ii) käyttää lemmikkieläinten ruokinnassa;

Perustelu

Nykyinen asetus 1774/2002/EY sallii ainoastaan luokan 3 ainesten jalostamisen 
lemmikkieläinten ruoaksi. Jalostamattomien luokan 2 ja 3 ainesten käyttäminen 
lemmikkieläinten ruoaksi on eläimistä saatavia sivutuotteita koskevien säännösten vastaista. 
Toiminta voi johtaa myös väärinkäytöksiin, toisin sanoen kyseisen jalostamattoman aineksen 
päätymiseen epätoivottuihin käyttötarkoituksiin.

Tarkistus 37
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) käyttää lemmikkieläinten 
ruokinnassa jos kyseessä on luokkaan 3 
kuuluva aines ja jos toimivaltainen 
viranomainen tämän sallii;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään estämään luokkaan 1 ja 2 kuuluvien ainesten joutuminen kotieläinten 
ruokaan. 

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) keittiö- ja ruokajätteiden kuljetus, 
käsittely, käyttö tai hävittäminen; 
jäsenvaltiot voivat asiaa koskevien 
säännösten hyväksymiseen asti antaa tai 
pitää voimassa kansallisia säännöksiä 
keittiö- ja ruokajätteiden kuljetuksesta, 
käsittelystä, käytöstä tai hävittämisestä. 

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä mitä 1 ja 2 jaksossa 
säädetään ja tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti toimivaltainen viranomainen 
voi sallia 11 artiklan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetun luokkaan 1 
kuuluvan aineksen käytön 
eläintarhaeläinten sekä luonnollisessa 

2. Poiketen siitä mitä 1 ja 2 jaksossa 
säädetään ja tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti toimivaltainen viranomainen 
voi sallia 11 artiklan b alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitetun luokkaan 1 
kuuluvan aineksen käytön 
eläintarhaeläinten sekä luonnollisessa 
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elinympäristössään elävien uhanalaisten tai 
suojeltujen haaskalintulajien ruokinnassa.

elinympäristössään elävien uhanalaisten tai 
suojeltujen lajien ruokinnassa.

Perustelu

Poikkeuksen on koskettava suojeltujen tai uhanalaisten lajien ruokintaa, jos todetaan 
ravinnon puute ja tästä aiheutuva kantojen supistuminen. Täytäntöönpanosäännöt ja kyseinen 
laji määritellään 48 artiklan 4 kohdan mukaisesti (komitea).

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tiettyjen jäsenvaltioiden haaskalintulajit, 
joita tällaisella aineksella saa ruokkia; 

i) tiettyjen jäsenvaltioiden lajit, joita 
tällaisella aineksella saa ruokkia; 

Perustelu

Poikkeuksen on koskettava suojeltujen tai uhanalaisten lajien ruokintaa, jos todetaan 
ravinnon puute ja tästä aiheutuva kantojen supistuminen. Täytäntöönpanosäännöt ja kyseinen 
laji määritellään 48 artiklan 4 kohdan mukaisesti (komitea).

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) 11 artiklan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetun luokkaan 1 kuuluvan aineksen, 
luokkaan 2 kuuluvan aineksen ja luokkaan 
3 kuuluvan aineksen hävittämisen 
polttamalla tai hautaamalla paikan päällä 
tai muulla tavoin viranomaisten 
valvonnassa, siten että ehkäistään ihmisten 
ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien 
leviäminen, alueilla, jonne pääsy on 
käytännössä mahdotonta tai mahdollista 
ainoastaan olosuhteissa, jotka 
maantieteellisistä, ilmastollisista tai 

c) 11 artiklan b alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitetun luokkaan 1 kuuluvan aineksen, 
luokkaan 2 kuuluvan aineksen ja luokkaan 
3 kuuluvan aineksen hävittämisen 
polttamalla tai hautaamalla paikan päällä 
tai muulla tavoin viranomaisten 
valvonnassa, siten että ehkäistään ihmisten 
ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien 
leviäminen, alueilla, jonne pääsy on 
käytännössä mahdotonta, se aiheuttaisi 
suhteettoman taloudellisen tai 
hallinnollisen taakan tai se olisi
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luonnonmullistuksesta johtuvista syistä 
aiheuttavat vaaran keräämistä suorittavan 
henkilökunnan terveydelle ja 
turvallisuudelle, tai jonne pääsy vaatisi 
suhteettomia keräämisponnistuksia;

mahdollista ainoastaan olosuhteissa, jotka 
maantieteellisistä, ilmastollisista tai 
luonnonmullistuksesta johtuvista syistä 
aiheuttavat vaaran keräämistä suorittavan 
henkilökunnan terveydelle ja 
turvallisuudelle, tai jonne pääsy vaatisi 
suhteettomia keräämisponnistuksia;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisten luokkaan 2 ja 3 kuuluvien 
ainesten hävittämisen viranomaisten 
valvonnassa muulla tavoin kuin
polttamalla tai hautaamalla paikan päällä, 
jotka eivät aiheuta riskiä ihmisten ja 
eläinten terveydelle ja joita syntyy 
sellaisten toimijoiden toimitiloissa, jotka 
käsittelevät eläimistä saatavia sivutuotteita 
viikossa enintään tietyn määrän, joka 
vahvistetaan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan c alakohdan mukaisesti
suoritettujen toimien luonteen ja kyseisten 
eläimistä saatavien sivutuotteiden 
alkuperälajin mukaan;

d) sellaisten luokkaan 2 ja 3 kuuluvien 
ainesten hävittämisen viranomaisten 
valvonnassa esimerkiksi polttamalla tai 
hautaamalla paikan päällä, jotka eivät 
aiheuta riskiä ihmisten ja eläinten 
terveydelle ja joita syntyy sellaisten 
toimijoiden toimitiloissa, jotka käsittelevät 
eläimistä saatavia sivutuotteita viikossa 
enintään tietyn määrän, jonka 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät suoritettujen 
toimien luonteen ja kyseisten eläimistä 
saatavien sivutuotteiden alkuperälajin 
mukaan;

Perustelu

Yksinkertaisen poistamisen enimmäismäärä olisi määriteltävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimesta.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Sanotun rajoittamatta 15 artiklan 
1 kohdan soveltamista toimivaltaiset 
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viranomaiset voivat hyväksyä 
toimenpiteitä 12 artiklan f kohdan 
määritelmän mukaisten eläinten ja 
eläinten osien väliaikaiseksi 
säilyttämiseksi oloissa, jotka estävät 
ihmisten ja eläinten terveydelle 
aiheutuvien riskien syntymisen, ennen 
niiden hävittämistä tämän artiklan 
20 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Säilyttämisen sisällyttäminen asetukseen lisää eläimistä saatavien sivutuotteiden keruun 
joustavuutta vaarantamatta kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Tämä joustavuus parantaa 
eläimistä saatavien sivutuotteiden keruun kestävyyttä ja ympäristöprofiilia, koska 
keräyskerrat vähenevät ja kerättävät volyymit mahdollisesti pienenevät.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun syrjäisen alueen koko tietyssä 
jäsenvaltiossa ei saa ylittää tiettyä 
prosenttiosuutta sen koko maapinta-alasta. 

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun syrjäisen alueen koko tietyssä 
jäsenvaltiossa ei saa ylittää tiettyä 
prosenttiosuutta, joka määritellään 
maantieteellisten kriteerien ja alueen 
karjanhoidon laajuuden valossa.

Perustelu

Pinta-alakriteeri ei riitä syrjäisten alueiden määritelmän laajentamiseen. Huomioon on 
otettava muita tekijöitä, kuten karjanhoidon laajuus tai saariolosuhteet.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellytykset, joilla pyritään 
varmistamaan ihmisten ja eläinten 

a) edellytykset, joilla pyritään 
varmistamaan ihmisten ja eläinten 
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terveydelle koituvien riskien torjunta 
paikan päällä tapahtuvassa polttamisessa ja 
hautaamisessa;

terveydelle koituvien riskien torjunta 
paikan päällä tapahtuvassa aineksen 
polttamisessa ja hautaamisessa sekä 
hävittämistä odottavien eläinten ja 
eläinten osien väliaikaisessa 
säilyttämisessä;

Perustelu

Säilyttämisen sisällyttäminen asetukseen lisää eläimistä saatavien sivutuotteiden keruun 
joustavuutta vaarantamatta kansanterveyttä ja eläinten terveyttä. Tämä joustavuus parantaa 
eläimistä saatavien sivutuotteiden keruun kestävyyttä ja ympäristöprofiilia, koska 
keräyskerrat vähenevät ja kerättävät volyymit mahdollisesti pienenevät.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 2 kohdassa tarkoitetun alueen 
prosentuaalinen enimmäispinta-ala;

Poistetaan.

Perustelu

Syrjäisten alueiden kokonaispinta-ala tietyssä jäsenvaltiossa olisi määriteltävä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimesta.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) eläimistä saatavien sivutuotteiden määrä 
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen 
toimien luonteen ja alkuperälajin mukaan;

c) eläimistä saatavien sivutuotteiden 
määrän määrittelyä koskevat vaatimukset
1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen 
toimien luonteen ja alkuperälajin mukaan;

Perustelu

Yksinkertaisen poistamisen enimmäismäärä olisi määriteltävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten toimesta. Komissiolla olisi kuitenkin oltava oikeus kehittää yhdenmukaiset 



PE414.308v02-00 28/31 AD\762126FI.doc

FI

vaatimukset näiden määrien määrittelylle. 

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Viralliset tarkastukset Viralliset tarkastukset ja hyvien 
käytäntöjen ohjeet

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Virallisen valvonnan piiriin kuuluu 
eläimistä saatavien sivutuotteiden koko 
ketju tuotteen syntypaikalta käsittelyyn, 
käyttöön tai hävittämiseen.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että hyvien 
käytäntöjen ohjeisiin, jotka on kehitetty, 
validoitu ja tarkistettu 
elintarvikehygieniaa koskevaan 
asetukseen (EY) 183/2005 sisältyvän III 
jakson mukaisesti, sisältyy käytännön 
ohjeita tämän asetuksen edellyttämistä 
vaatimuksista kyseiselle alalle.

Perustelu

Asetuksen 183/2005/EY mukaisissa ohjeissa opastetaan kyseisen alan toimijoita ja 
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valvontaviranomaisia useista EU:n eri säädöksistä peräisin olevien turvallisuusvaatimusten 
HACCP-järjestelmän vaatimusten yhdistämisessä ja selittämisessä. Nämä ohjeet ovat etenkin 
pk-yrityksille tärkeä apukeino EU:n lainsäädännön soveltamisessa ja tehokas väline laitosten 
automaattiseen valvontaan. Eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan asetuksen vaatimusten 
sisällyttäminen näihin ohjeisiin täydentäisi niitä EU:n lainsäädännön tärkeällä 
turvallisuusnäkökohdalla. 

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Se antaa laitoksille ja yrityksille 
konkreettisia määräyksiä havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi.

Perustelu

Hyväksynnän keskeyttämisen tai lopettamisen ohella toimivaltaiselle viranomaiselle olisi 
myös annettava mahdollisuus todeta puutteita ja antaa määräyksiä.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jokaisen jäsenvaltion on laadittava 
luettelo alueellaan sijaitsevista laitoksista 
ja käyttäjistä, jotka on hyväksytty tai 
rekisteröity tämän asetuksen mukaisesti, ja 
toimijoista, joista on toimitettu tiedot 
40 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

1. Jokaisen jäsenvaltion ja toimivaltaisen 
itsehallinnollisen alueviranomaisen on 
laadittava luettelo alueellaan sijaitsevista 
laitoksista ja käyttäjistä, jotka on 
hyväksytty tai rekisteröity tämän asetuksen 
mukaisesti, ja toimijoista, joista on 
toimitettu tiedot 40 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti.

Perustelu

Jäsenvaltioiden alueellisen tason hallintoviranomaiset olisi otettava mukaan tämän asetuksen 
asianmukaiseen täytäntöönpanoon.



PE414.308v02-00 30/31 AD\762126FI.doc

FI

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio voi myöntää poikkeuksen 1–4 
kohdan säännöksiin ja sallia lannan 
lähettämisen samalla tilalla sijaitsevien 
kahden paikan välillä tai tilojen välillä, 
jotka sijaitsevat yhteisen rajan jakavien 
jäsenvaltioiden raja-alueilla.

7. Komissio voi myöntää poikkeuksen 1–4 
kohdan säännöksiin ja sallia lannan tai 
bioenergiakäyttöön tarkoitetun aineksen 
lähettämisen samalla tilalla sijaitsevien 
kahden paikan välillä tai tilojen välillä, 
jotka sijaitsevat yhteisen rajan jakavien 
jäsenvaltioiden raja-alueilla.

Perustelu

Poikkeusten tekemisen pitäisi olla mahdollista lannan lisäksi myös uusiutuvan energian 
lähteeksi tarkoitetun aineksen osalta. 

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lopputuote voidaan asettaa 
markkinoille ilman rajoituksia.  

Perustelu

Ehdotuksessa mainitaan ns. soveltamisen päättymisen hetki johdetuille tuotteille, jotka on 
tarkoitettu erityislaitoksissa tapahtuvaan jatkojalostukseen, -käsittelyyn tai muuntamiseen 
(esim. kosmeettiset tuotteet, lääkkeet). Siksi olisi loogista mainita kyseinen soveltamisen 
päättymisen hetki myös lopputuotteille, joita ei enää käsitellä, muunneta tai jalosteta, vaan 
asetetaan markkinoille kuluttajapakkauksessa, kuten lemmikkieläinten ruoat, jotka on tuotettu 
asetukseen sisältyvien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. 
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