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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšvēsture

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (DzBP) regula ir daļa no plašā tiesību aktu kopuma, lai 
visā ražošanas un izplatīšanas ķēdē no „lauka līdz galdam” uzturētu augstu drošības līmeni.
Šis priekšlikums regulai attiecas uz visiem dzīvnieku un lauksaimniecības materiāliem, kuri 
nav paredzēti cilvēka uzturam. Regulā blakusprodukti ir iedalīti trīs dažādās kategorijās 
atbilstoši riska pakāpei; norādīts pieņemams blakusproduktu lietojums katrā kategorijā;
ietverti noteikumi efektīvai un drošai blakusproduktu transportēšanai, apstrādei un 
likvidēšanai apstiprinātos vai reģistrētos uzņēmumos; izveidota sistēma visa procesa kontrolei 
un regulēšanai (ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes un Komisija).

Šīs regulas pamatā ir Regula (EK) Nr. 1774/2002. Komisija 2005. gadā izstrādāja ziņojumu 
par tiesību akta efektivitāti. Tā norādīja, ka galvenie aizsardzības pasākumi un dalībvalstīs 
panāktā atbilstība regulai ir apmierinoši. Tomēr palika neatrisināti svarīgi jautājumi, 
piemēram, materiālu izsekojamības garantēšana, DzBP noteikumu precīza saistīšana ar citiem 
Kopienas tiesību aktiem un nepieciešamība klasificēt un kontrolēt DzBP, izmantojot pieeju, 
kas ļauj labāk apzināties risku.

Komisijas priekšlikumi

Komisijas priekšlikumos ir precizēta darbības joma un izstrādāta pieeja, kas ļauj labāk 
apzināties risku. Komisija nosaka DzBP dzīves cikla beigu punktu, „lai precizētu brīdi, no 
kura uz DzBP vairs neattiecas regulas prasības ražošanas ķēdē”. Savstarpēji saskaņojot DzBP 
regulas noteikumus ar citiem Kopienas tiesību aktiem, ir novērsta arī nevajadzīga dublēšanās 
attiecībā uz uzņēmumu apstiprināšanu.  

Lai izstrādātu pieeju, kas ļauj labāk apzināties risku, Komisija nostiprina uzņēmēju galveno 
pienākumu, proti, nodrošināt, ka tiek ievērotas regulas prasības (kompetentajai iestādei veicot 
pārraudzību); attiecībā uz tādu produktu ražošanu, kuri nav tieši saistīti ar pārtikas un barības 
nekaitīgumu visā tās apritē, „uzņēmējiem tiek uzticēta vēl lielāka atbildība par nekaitīgu 
produktu laišanu tirgū. Viņi var lietot visu kategoriju DzBP ar noteikumu, ka ražošanai 
izmantos nekaitīgas izejvielas, izstrādās nekaitīgus ražošanas procesus vai izmantos DzBP 
gala mērķiem, kuri kopumā ir nekaitīgi”; un DzBP klasifikācijā ir atļauts ieviest jaunus 
produktus, kas rada tikai nelielu risku.

Atzinuma sagatavotāja priekšlikumi

Atzinuma sagatavotājs kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumus, jo īpaši lielāku elastību 
attiecībā uz DzBP gala lietojuma veidiem un kategoriju prasmīgāku piemērošanu jauniem 
zinātniskiem pētījumiem. Tomēr viņam ir vairāki priekšlikumi tiesību akta uzlabošanai.

a) Kritušie dzīvnieki

Tiesību akta darbības joma attiecas uz visiem kritušiem dzīvniekiem, pat ja nav aizdomu par 
slimību vai cita veida apdraudējumu cilvēkiem vai videi. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem ir 
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jātransportē savi DzBP uz reģistrētu pārstrādes vai likvidēšanas uzņēmumu.
Lauksaimniekiem, kuri dzīvo tālu no tuvākās reģistrētās iestādes, tas nozīmēja nesamērīgi 
augstas finanšu un administratīvās izmaksas salīdzinājumā ar reālajiem paredzamajiem 
riskiem. Regulas priekšlikumā ir pieļauta atkāpe attiecībā uz „attāliem apgabaliem” 
(lauksaimniekiem būs atļauts likvidēt kritušos dzīvniekus, kas ietverti 2. un 3. kategorijā, tos 
sadedzinot vai aprokot saimniecībā). Tomēr „attālu apgabalu” definīcija nav pietiekama, 
atstājot bez palīdzības daudzus lauksaimniekus. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka atkāpi 
vajadzētu piemērot plašāk un ka šo apgabalu noteikšana ir jāatstāj dalībvalstu kompetencē, lai 
tās varētu izstrādāt savas valsts situācijai piemērotu reglamentējošu sistēmu. Atzinuma 
sagatavotājs atzinīgi vērtē arī atkāpi attiecībā uz mazajiem uzņēmējiem, bet uzskata, ka 
kritēriji jānosaka dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

b) Zivis

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka regula nav jāattiecina uz materiāliem, kas iegūti zvejojot.
Zinātniskie pētījumi liecina, ka zivju slimības un parazīti nav videi kaitīgi un saskare ar 
inficētām zivīm un parazītiem vai to radītais piesārņojums neapdraud cilvēku veselību; ir maz 
ticams, ka inficēto zivju ielaišana atpakaļ jūrā palielinās slimību izplatīšanos zivju populācijā.
Turklāt aizliegums zvejniekiem mest inficētās zivis jūrā un prasība visu materiālu nogādāt 
atpakaļ ostā (kurš pēc tam kā, iespējams, 2. kategorijas produkts ir jātransportē uz apstiprinātu 
uzņēmumu, jāapstrādā un jālikvidē) ir liels slogs zivsaimniecības nozarei un grūti īstenojami 
bez lielām finanšu izmaksām.

c) Subsidiaritāte

Regula ir jāīsteno, pilnīgi iesaistoties dalībvalstu valdības struktūrvienībām, galvenos 
pienākumus uzticot kompetentajām reģionālajām varas iestādēm. Atzinuma sagatavotājs ir 
iesniedzis virkni attiecīgo grozījumu. Turklāt viņš vēlas, lai dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm būtu lielākas iespējas ieteikt atsevišķu DzBP pārvietošanu uz citu kategoriju, 
pamatojoties uz attiecīgo iestāžu jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem; tomēr viņš piekrīt, 
ka Komisijai ir jāpieņem galīgais lēmums par iekļaušanu kategorijā, lai novērstu šo 
noteikumu pārkāpumu.

Atzinuma sagatavotājam ir citi priekšlikumi par biodegvielu, mazjaudas atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām, atkritumu izmantošanu un lolojumdzīvnieku barību.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
kas nav paredzēti cilvēku uzturam, var 
apdraudēt cilvēku un dzīvnieku veselību.
Piedzīvotās krīzes saistībā ar mutes un 
nagu sērgas uzliesmojumiem, transmisīvo 
sūkļveida encefalopātiju (piemēram, govju 
sūkļveida encefalopātija (GSE)) 
izplatīšanos un dioksīna konstatēšanu 
pārtikas produktos ir sekas dažu dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu nepareizai 
lietošanai attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku 
veselību, pārtikas un barības aprites 
drošumu un patērētāju uzticēšanos. Turklāt 
šādām krīzēm var būt plašāka nelabvēlīga 
ietekme uz sabiedrību kopumā, jo tās 
ietekmē attiecīgo lauksaimniecības un 
rūpniecības nozaru pārstāvju sociāli 
ekonomisko stāvokli un patērētāju 
uzticēšanos dzīvnieku izcelsmes produktu 
nekaitīgumam. Arī slimību 
uzliesmojumiem var būt nelabvēlīga 
ietekme uz vidi, jo tie ne vien rada 
problēmas saistībā ar likvidēšanu, bet arī 
apdraud bioloģisko daudzveidību.

(1) Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
kas nav paredzēti cilvēku uzturam, var 
apdraudēt cilvēku un dzīvnieku veselību.
Piedzīvotās krīzes saistībā ar mutes un 
nagu sērgas uzliesmojumiem un 
transmisīvo sūkļveida encefalopātiju 
(piemēram, govju sūkļveida encefalopātija 
(GSE)) izplatīšanos ir sekas dažu dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu prettiesīgai vai 
nepareizai lietošanai attiecībā uz cilvēku un 
dzīvnieku veselību, pārtikas un barības 
aprites drošumu un patērētāju uzticēšanos.
Turklāt šādām krīzēm var būt plašāka 
nelabvēlīga ietekme uz sabiedrību kopumā, 
jo tās ietekmē attiecīgo lauksaimniecības 
un rūpniecības nozaru pārstāvju sociāli 
ekonomisko stāvokli un patērētāju 
uzticēšanos dzīvnieku izcelsmes produktu 
nekaitīgumam. Arī slimību 
uzliesmojumiem var būt nelabvēlīga 
ietekme uz vidi, jo tie ne vien rada 
problēmas saistībā ar likvidēšanu, bet arī 
apdraud bioloģisko daudzveidību.

Pamatojums

Precizējums. Dioksīnu piesārņojums lopbarībā nav saistīts ar dzīvnieku blakusproduktu 
neatbilstošu izmantošanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
galvenokārt iegūst, kaujot dzīvniekus 
cilvēku uzturam, kā arī mirušu dzīvnieku 

(2) Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
galvenokārt iegūst, kaujot dzīvniekus 
cilvēku uzturam, kā arī mirušu dzīvnieku 
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likvidēšanas un slimību kontroles 
pasākumu veikšanas procesā. Dzīvnieku
izcelsmes blakusprodukti neatkarīgi no to 
iegūšanas veida var apdraudēt dzīvnieku un 
cilvēku veselību un vidi. Šis risks atbilstoši 
jākontrolē, novirzot šādus produktus 
drošiem likvidēšanas līdzekļiem vai 
izlietojot tos dažādiem nolūkiem ar 
noteikumu, ka tiek piemēroti stingri 
nosacījumi, kas samazina ar tiem saistītos 
draudus veselībai.

likvidēšanas un slimību kontroles 
pasākumu veikšanas procesā. Dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti neatkarīgi no to 
iegūšanas veida var apdraudēt dzīvnieku un 
cilvēku veselību un vidi. Šis risks atbilstoši 
jākontrolē, novirzot šādus produktus 
drošiem likvidēšanas līdzekļiem vai 
izlietojot tos dažādiem nolūkiem, 
piemēram, bioenerģijas izstrādē, ar 
noteikumu, ka tiek piemēroti stingri 
nosacījumi, kas samazina ar tiem saistītos 
draudus veselībai.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regula 
(EK) Nr. 1923/2006 ar kuru izdarīti 
grozījumi Regulā (EK) Nr. 999/2001, ar 
ko nosaka dažu transmisīvo sūkļveida 
encefalopātiju profilakses, kontroles un 
apkarošanas noteikumus, noteiktos 
apstākļos padara juridiski iespējamu to, 
ka atkal tiek atļauts izmantot gaļas un 
kaulu miltus barībā, kas paredzēta 
dzīvniekiem, kas nav atgremotāji. Ir 
skaidri noteikts, ka atkāpes no spēkā 
esošā gaļas un kaulu miltu izmantošanas 
aizlieguma ir atkarīgas no tā, vai ir 
pieejamas pārbaudes ar kurām var noteikt 
dzīvnieku olbaltumvielu izcelsmi no 
dažādām dzīvnieku sugām. Tāpēc Eiropas 
Komisija dara visu iespējamo, lai 
dzīvnieku olbaltumvielu izcelsmes 
noteikšanas pārbaudes atkarībā no sugām 
padarītu pieejamas, cik drīz vien 
iespējams, lai gaļas un kaulu miltus 
varētu izmantot kā vērtīgu olbaltumvielu 
avotu to dzīvnieku barībā, kas nav 
atgremotāji, tajā pašā laikā nepieļaujot 
kanibālismu.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Agrāk ēdināšanas uzņēmumu 
pārtikas atkritumu izmantošana dzīvnieku 
barībā daudzos gadījumos izraisīja 
dzīvnieku infekcijas slimību 
uzliesmojumus. Turklāt, ja dzīvnieku 
barības sastāvā ir atļauts iekļaut 
ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumus, nav iespējams garantēt, ka 
noteiktu sugu dzīvnieku izcelsmes 
materiāli nenonāks to pašu sugu 
dzīvnieku barībā.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Uzņēmējiem ir galvenā atbildība par 
to, lai darbības tiktu veiktas saskaņā ar šo 
regulu. Vienlaikus sabiedrības interesēs ir 
tas, lai tiktu novērsts cilvēku un dzīvnieku 
veselībai radītais risks, tāpēc būtu jāparedz 
savākšanas un likvidēšanas sistēma, ar 
kuras palīdzību nodrošināt tādu dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu drošu 
likvidēšanu, kurus nedrīkst izmantot vai 
kurus neizmanto saimniecisku apsvērumu 
dēļ. Dalībvalstīm jāiegulda atbilstoši 
resursi šim nolūkam vajadzīgās 
infrastruktūras izveidei un jānodrošina tās 
vienmērīga darbība. Paredzot savākšanas 
un likvidēšanas sistēmas apjomu, jāņem 
vērā reālais dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu daudzums konkrētajā 
dalībvalstī. Piesardzības apsvērumu dēļ šai 
sistēmai arī jāatspoguļo plašākas 

(19) Uzņēmējiem ir galvenā atbildība par 
to, lai darbības tiktu veiktas saskaņā ar šo 
regulu. Vienlaikus sabiedrības interesēs ir 
tas, lai tiktu novērsts cilvēku un dzīvnieku 
veselībai radītais risks, tāpēc būtu jāparedz 
savākšanas un likvidēšanas sistēma, ar 
kuras palīdzību nodrošināt tādu dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu drošu 
likvidēšanu, kurus nedrīkst izmantot vai 
kurus neizmanto saimniecisku apsvērumu 
dēļ. Dalībvalstīm un kompetentām
vietējām struktūrām jāiegulda atbilstoši 
resursi šim nolūkam vajadzīgās 
infrastruktūras izveidei un jānodrošina tās 
vienmērīga darbība. Paredzot savākšanas 
un likvidēšanas sistēmas apjomu, jāņem 
vērā reālais dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu daudzums konkrētajā 
dalībvalstī. Piesardzības apsvērumu dēļ šai 
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likvidēšanas jaudas vajadzības lipīgu 
slimību lielu uzliesmojumu gadījumā vai 
pagaidu tehniski traucējumi esošajā 
likvidēšanas iekārtā. Dalībvalstīm jāļauj 
sadarboties citai ar citu un ar trešām 
valstīm ar nosacījumu, ka tiek ievēroti šajā 
regulā paredzētie mērķi.

sistēmai arī jāatspoguļo plašākas 
likvidēšanas jaudas vajadzības lipīgu 
slimību lielu uzliesmojumu gadījumā vai 
pagaidu tehniski traucējumi esošajā 
likvidēšanas iekārtā. Dalībvalstīm un 
kompetentām vietējām struktūrām jāļauj 
sadarboties citai ar citu un ar trešām 
valstīm ar nosacījumu, ka tiek ievēroti šajā 
regulā paredzētie mērķi.

Pamatojums

Lai atbilstīgi īstenotu regulu, jāiesaista arī vietējie pārvaldes līmeņi.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti 
jāiedala trīs kategorijās, kuras atspoguļo 
cilvēku un dzīvnieku veselībai radītā riska 
pakāpi, pamatojoties uz riska 
novērtējumiem. Materiālu, kas rada lielu 
risku, jāizmanto tikai mērķiem ārpus 
barības ķēdes, bet materiālu, kas rada 
mazāku risku, jāatļauj izmantot drošos 
apstākļos.

(25) Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti 
jāiedala trīs kategorijās, kuras atspoguļo 
cilvēku un dzīvnieku veselībai radītā riska 
pakāpi, pamatojoties uz riska 
novērtējumiem. Materiālu, kas rada lielu 
risku, jāizmanto tikai mērķiem ārpus 
barības ķēdes, bet materiālu, kas rada 
mazāku risku, jāatļauj izmantot drošos 
apstākļos. Visi centieni jo īpaši jāvelta, lai 
veicinātu dzīvnieku blakusproduktu 
izmantošanu bioenerģijas ieguvē.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti 
un atvasināti produkti jālikvidē saskaņā ar 
vides jomā spēkā esošajiem tiesību aktiem 
par apglabāšanu atkritumu poligonos un 
atkritumu sadedzināšanu. Lai panāktu 
konsekvenci, sadedzināšana jāveic saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

(34) Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti 
un atvasināti produkti jālikvidē saskaņā ar 
vides jomā spēkā esošajiem tiesību aktiem 
par apglabāšanu atkritumu poligonos un 
atkritumu sadedzināšanu. Lai panāktu 
konsekvenci, sadedzināšana jāveic saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
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2000. gada 4. decembra 
Direktīvu 2000/76/EK par atkritumu 
sadedzināšanu. Uz atkritumu 
līdzsadedzināšanu (vai nu reģenerācija, vai 
likvidēšana) attiecas līdzīgi nosacījumi par 
atļauju un atkritumu sadedzināšanas 
darbību, it īpaši par emisijas 
robežvērtībām, notekūdeņiem, un atlieku 
izplūdi, kontroli un monitoringu un 
mērījumu prasībām. Tātad jāatļauj visu trīs 
kategoriju materiāla tieša 
līdzsadedzināšana bez iepriekšējas 
pārstrādes.

2000. gada 4. decembra 
Direktīvu 2000/76/EK par atkritumu 
sadedzināšanu. Uz atkritumu 
līdzsadedzināšanu (vai nu reģenerācija, vai 
likvidēšana) attiecas līdzīgi nosacījumi par 
atļauju un atkritumu sadedzināšanas 
darbību, it īpaši par emisijas 
robežvērtībām, notekūdeņiem, un atlieku 
izplūdi, kontroli un monitoringu un 
mērījumu prasībām. Tātad jāatļauj visu trīs 
kategoriju materiāla tieša 
līdzsadedzināšana bez iepriekšējas 
pārstrādes. Turklāt jānodrošina īpaši 
noteikumi attiecībā uz mazjaudas 
sadedzināšanas iekārtu apstiprināšanu.

Pamatojums

Regulas 1744/2002/EK 12. pantā un VI pielikumā paredzēti īpaši nosacījumi mazjaudas 
sadedzināšanas iekārtu apstiprināšanai. Šos noteikumus saglabās Komisijas noteiktajos 
īstenošanas pasākumos.  

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Jāatļauj dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasinātu produktu 
izmantošana kā kurināmo sadedzināšanas 
procesā, nosakot, ka šī darbība nav 
atkritumu likvidēšana. Tomēr šāds 
izmantojums ir pieļaujams tikai apstākļos, 
kuros ir nodrošināta cilvēku un dzīvnieku 
veselības aizsardzība un ievēroti atbilstoši 
vides standarti.

(35) Jāatļauj dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasinātu produktu 
izmantošana kā kurināmo sadedzināšanas 
procesā vai kā bioenerģijas avotu, nosakot, 
ka šī darbība nav atkritumu likvidēšana.
Tomēr šāds izmantojums ir pieļaujams 
tikai apstākļos, kuros ir nodrošināta cilvēku 
un dzīvnieku veselības aizsardzība un 
ievēroti atbilstoši vides standarti.

Grozījums Nr. 9
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Regulas priekšlikums
40.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40a) Direktīvā 2002/98/EK noteikts, ka 
uz dzīvnieku blakusproduktiem attiecas 
tiesību akti par atkritumiem, saskaņā ar 
kuriem tos sadedzina vai apglabā 
izgāztuvēs, vai pārstrādā biogāzes vai 
kompostēšanas iekārtās. Šī direktīva arī 
pilnvaroto Komisiju noteikt, saskaņā ar 
kādiem apstākļiem konkrēti materiāli nav 
atkritumi.  Pirms šīs regulas stāšanās 
spēkā Komisijai saskaņā ar minēto 
direktīvu jāveic atbilstīgi pasākumi, ar 
kuriem vairāk precizētu, ka uz dzīvnieku 
blakusproduktiem, kurus izmanto kā 
degvielu, nav attiecināmi tiesību akti par 
atkritumiem.

Pamatojums

Komisijai ir jāprecizē, ka uz dzīvnieku blakusproduktiem, kurus izmanto kā degvielu, nav 
attiecināmi Eiropas tiesību akti par atkritumiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ir lietderīgi precizēt prasības, kas 
piemērojamas tādu dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasinātu produktu 
laišanai tirgū, kurus paredzēts izmantot 
dzīvnieku barībā, un organisko mēslojumu 
un augsnes ielabotāju laišanai tirgū, lai 
nodrošinātu pārtikas un barības ķēdes 
aizsardzību. Dzīvnieku barībā drīkst 
izmantot tikai trešās kategorijas materiālu.
Mēslojums, kura ražošanā izmantoti 
dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, var 
ietekmēt barības un pārtikas ķēdes 
drošumu. Ja šāds mēslojums ir ražots no 

(41) Ir lietderīgi precizēt prasības, kas 
piemērojamas tādu dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasinātu produktu 
laišanai tirgū, kurus paredzēts izmantot 
dzīvnieku barībā, un organisko mēslojumu 
un augsnes ielabotāju laišanai tirgū, lai 
nodrošinātu pārtikas un barības ķēdes 
aizsardzību. Dzīvnieku barībā drīkst 
izmantot tikai trešās kategorijas materiālu.
Mēslojums, kura ražošanā izmantoti 
dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, var 
ietekmēt barības un pārtikas ķēdes 
drošumu.

Adlib Express Watermark



AD\762126LV.doc 11/30 PE414.308v02-00

LV

proteīnu saturoša materiāla, jāpievieno 
kāda sastāvdaļa (piemēram, neorganiska 
vai nesagremojama viela), lai novērstu 
tiešu izmantošanu dzīvnieku barībā.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
45. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45) Regula (EK) Nr. 1774/2002 ļauj 
izmantot pirmās kategorijas materiālu 
dabīgajā vidē dzīvojošu apdraudētu 
maitēdāju putnu sugu barošanai. Lai 
nodrošinātu atbilstošu instrumentu šo sugu 
saglabāšanai, arī šajā regulā jāatļauj minētā 
barošanas prakse saskaņā ar nosacījumiem, 
kuri paredzēti slimību izplatīšanās 
novēršanai.

(45) Regula (EK) Nr. 1774/2002 ļauj 
izmantot pirmās kategorijas materiālu 
dabīgajā vidē dzīvojošu apdraudētu 
maitēdāju putnu sugu barošanai. Lai 
nodrošinātu atbilstošu instrumentu šo sugu 
vai citu apdraudētu vai aizsargājamu 
sugu saglabāšanai, arī šajā regulā jāatļauj 
minētā barošanas prakse saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri paredzēti slimību 
izplatīšanās novēršanai.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Pašlaik spēkā esošā atkāpe par 
nepārstrādātu dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu apglabāšanu un 
sadedzināšanu jāattiecina arī uz 
apgabaliem, kuri ir praktiski nepieejami vai 
kuros ir apdraudēta savākšanas personāla 
veselība un drošība. Pieredze, kas gūta, 
piemērojot Regulu (EK) Nr. 1774/2002, 
liecina, ka šādos izņēmuma gadījumos var 
attaisnot likvidēšanu, apglabājot uz 
dzīvniekus vietas, lai nodrošinātu to ātru 
likvidēšanu un novērstu slimību 
izplatīšanās risku. Attālo apgabalu kopējai 
platībai dalībvalstīs jābūt ierobežotai, lai 
nodrošinātu, ka tiek pildīts vispārējais 
pienākums paredzēt atbilstošu 

(47) Pašlaik spēkā esošā atkāpe par 
nepārstrādātu dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu apglabāšanu un 
sadedzināšanu jāattiecina arī uz 
apgabaliem, kuri ir praktiski nepieejami, 
kur dzīvnieku blakusproduktu savākšana 
būtu finansiāli un administratīvi 
apgrūtinoša vai kuros būtu apdraudēta 
savākšanas personāla veselība un drošība.
Pieredze, kas gūta, piemērojot Regulu (EK) 
Nr. 1774/2002, liecina, ka šādos izņēmuma 
gadījumos var attaisnot likvidēšanu, 
apglabājot dzīvniekus uz vietas, lai 
nodrošinātu to ātru likvidēšanu un novērstu 
slimību izplatīšanās risku. Attālo apgabalu 
kopējo platību dalībvalstīs jānosaka 
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likvidēšanas sistēmu, kura atbilst šajā 
regulā minētajiem noteikumiem.

dalībvalsts kompetentajai iestādei.

Pamatojums

Attālos apgabalus jānosaka dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) neapstrādāta lolojumdzīvnieku 
barība, kas iegūta mazumtirdzniecības 
veikalos vai telpās pie tirdzniecības 
vietām, ja to sasmalcina un uzglabā 
vienīgi pircēja apgādāšanai uz vietas;

Pamatojums

Šie produkti ir izslēgti no spēkā esošo tiesības aktu darbības jomas, un tā tam arī jāpaliek.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) neapstrādāta lolojumdzīvnieku 
barība izmantošanai uz vietas, kas iegūta 
no dzīvniekiem, kuri nokauti izcelsmes 
saimniecībā, lai tos varētu izlietot vienīgi 
pārtikā lauksaimnieks un viņa ģimene 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

Pamatojums

Šie produkti ir izslēgti no spēkā esošo tiesības aktu darbības jomas, un tā tam arī jāpaliek.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) kūtsmēsli, kas iegūti, uzglabāti vai 
izmantoti kā mēslojums to izcelsmes 
saimniecībā;

Pamatojums

Noteikumi par dzīvnieku blakusproduktu drošu apglabāšanu un izmantošanu neattiecas uz 
kūtsmēslu izmantošanu to izcelsmes saimniecībā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – db apakšpunkts (jauns))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) olu blakusprodukti, kurus iegūst, 
uzglabā, likvidē vai izlieto izcelsmes 
saimniecībā;

Pamatojums

Izmantojumam, kas atļauts noteiktiem produktiem, piemēram, pienam un no tā iegūtiem 
produktiem, jābūt tādam pašam arī attiecībā uz līdzīgas riska pakāpes blakusproduktiem, kas 
paliek izcelsmes saimniecībā, piemēram olām un olu čaumalām.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 3. Šo regulu nepiemēro šādiem 
atvasinātiem produktiem, uz kuriem
attiecina VI nodaļā paredzēto īpašo režīmu.

3. Uz šādiem atvasinātiem produktiem 
attiecina vienīgi VI nodaļā paredzēto īpašo 
režīmu.

Pamatojums

Regulas darbības jomas precizēšana.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) no dzīvnieku blakusproduktiem 
iegūtas biodegvielas drošas pārstrādes 
galaprodukti.

Pamatojums

Ja taukus izmanto kā izejvielu biodegvielas ražošanai, tādus blakusproduktus kā glicerīns un 
kālija sulfāts var uzskatīt par drošiem pēc tam, kad tie atbilstīgi apstrādāti attīrīšanas 
iekārtās. To izmantošana jāatļauj bez turpmākiem ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „lolojumdzīvnieks” ir jebkurš tādu sugu 
dzīvnieks, ko cilvēki parasti baro un tur 
tādiem mērķiem, kas nav lauksaimniecība, 
un kuras ir minētas Regulas (EK) 
Nr. 998/2003 I pielikumā;

(5) „lolojumdzīvnieks” ir jebkurš tādu sugu 
dzīvnieks, ko cilvēki parasti baro, audzē
vai tur tādiem mērķiem, kas nav 
lauksaimniecība, bet kuru cilvēki Kopienā 
parasti nelieto pārtikā, nedz arī izmanto 
kā barību lauksaimniecības dzīvniekiem;

Pamatojums

Atsauci uz Regulu 998/2003/EK par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu nevar 
izmantot kā galīgo uzskaitījumu, jo tas nenovēršami ierobežos šīs regulas darbības jomu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) „laišana tirgū” ir visas darbības, kuru 
mērķis ir pārdot dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus 

(8) „laišana tirgū” ir visas darbības, kuru 
mērķis ir pārdot dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus, atvasinātus produktus vai 
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trešai personai Kopienā, vai cita veida 
piegāde par maksu vai bez maksas šai 
trešai personai, vai glabāšana, lai tos 
piegādātu šai trešai personai;

galaproduktus trešai personai Kopienā, vai 
cita veida piegāde par maksu vai bez 
maksas šai trešai personai, vai glabāšana, 
lai tos piegādātu šai trešai personai;

Pamatojums

Lai ieviestu precizējumu un skaidrāk norādītu uz atšķirībām starp „atvasinātu produktu” un 
„galaproduktu”, jāpiemin arī „galaprodukts”.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) „galaprodukts” ir jebkurš produkts, 
kas pārstrādāts saskaņā ar šo regulu un 
iepakots mazumtirdzniecības iepakojumā;

Pamatojums

Saskaņā ar spēkā esošo Regulu 1774/2002/EK „pārstrādes produkta” definīcija ir tik pat 
plaša kā ierosinātā „atvasinātā produkta” definīcija.  Abās definīcijās ir atsauces uz pirmo, 
otro, trešo... pārstrādi un starpproduktiem, un tās var saprast kā tādas, kas attiecas arī uz 
galaproduktiem. Ir jāizvairās no pārpratumiem, ko šāda plaša definīcija var radīt, pievienojot 
"galaprodukta" definīciju. Tas arī ļaus skaidrāk definēt regulas piemērošanas jomas galīgās 
robežas.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) „attāls apgabals” ir apgabals, kur 
dzīvnieku populācija ir tik maza un kur 
likvidēšanas iekārtas atrodas tik tālu, ka 
pasākumi, kas vajadzīgi dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu savākšanai un 
transportam, būtu nepieņemami apgrūtinoši 
salīdzinājumā ar likvidēšanu uz vietas.

(23) „attāls apgabals” ir apgabals, kur 
likvidēšanas iekārtas atrodas tik tālu, ka 
pasākumi, kas vajadzīgi dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu savākšanai un 
transportam, būtu nepieņemami apgrūtinoši 
finansiālā vai administratīvā ziņā 
salīdzinājumā ar likvidēšanu uz vietas. 
Attālo apgabalu noteikšana tās teritorijā 
ir katras dalībvalsts kompetentās iestādes 
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kompetencē.

Pamatojums

Attālos apgabalus jānosaka dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis savā teritorijā ievieš 
atbilstošu infrastruktūru, kura nodrošina, 
ka dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus

1. Katra dalībvalsts un tās kompetentās 
vietējās struktūras savā teritorijā 
nodrošina, ka pastāv atbilstoša
infrastruktūra, kura nodrošina, ka 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus

Pamatojums

Lai atbilstīgi īstenotu regulu, jāiesaista arī vietējie pārvaldes līmeņi.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis 2. Dalībvalstis un kompetentās vietējās 
struktūras

Pamatojums

Lai atbilstīgi īstenotu regulu, jāiesaista arī vietējie pārvaldes līmeņi.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paredz dzīvnieku izcelsmes a) nodrošina, ka pastāv dzīvnieku 
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blakusproduktu savākšanas un likvidēšanas 
sistēmu, kas efektīvi darbojas un kuru 
pastāvīgi uzrauga kompetentā iestāde,

izcelsmes blakusproduktu savākšanas un 
likvidēšanas sistēma, kas efektīvi darbojas 
un kuru pastāvīgi uzrauga kompetentā 
iestāde,

Pamatojums

Dalībvalstīm jānodrošina atbilstība spēkā esošiem noteikumiem, bet to pienākums nav 
nodrošināt uzņēmējus ar resursiem, kas nepieciešami, lai ievērotu minēto principu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iekārtām un uzņēmumiem, uz ko 
attiecas VI nodaļas 2. iedaļa, izņemot 
6. panta 1) punkta f) apakšpunktā minētās 
iekārtas.

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums izriet no jauna — fa) apakšpunkta iekļaušanas 6. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
9. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) prasībām, kas piemērojamas dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu 
produktu sadedzināšanai,
līdzsadedzināšanai un to izmantošanai kā 
kurināmo, kā minēts 6. panta 1) punkta c), 
d) un e) apakšpunktā; 

(a) prasībām, kas piemērojamas dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu 
produktu sadedzināšanai un 
līdzsadedzināšanai mazjaudas un 
lieljaudas iekārtās un to izmantošanai kā 
kurināmo, kā minēts 6. panta 1) punkta c), 
d) un e) apakšpunktā; 

Pamatojums

Regulas 1744/2002/EK 12. pantā un VI pielikumā paredzēti īpaši nosacījumi mazjaudas 
sadedzināšanas iekārtu apstiprināšanai. Šos noteikumus saglabās Komisijas noteiktajos 
īstenošanas pasākumos.  
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
13. pants – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(j) sauszemes bezmugurkaulnieki, izņemot 
sugas, kurām ir patogēna iedarbība uz 
cilvēkiem vai dzīvniekiem;

svītrots

Pamatojums

Trešās kategorijas materiāliem principā jābūt piemērotiem izmantošanai barībā, un tāpēc 
tajos nevar atrasties apšaubāmas izcelsmes sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
13. pants – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) miruši Rodentia un Lagomorpha 
kārtas dzīvnieki un to daļas, izņemot 
pirmās kategorijas vai otrās kategorijas 
materiālu, kas minēts 12. panta a) līdz 
g) punktā;

svītrots

Pamatojums

Trešās kategorijas materiāliem principā jābūt piemērotiem izmantošanai barībā, un tāpēc 
tajos nevar atrasties apšaubāmas izcelsmes sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var grozīt 11., 12. un 13. pantu, 
lai ņemtu vērā zinātnes attīstību attiecībā 
uz riska pakāpes novērtējumu ar 

Pēc dalībvalsts kompetentās iestādes 
pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas 
Komisija var grozīt 11., 12. un 13. pantu, 
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nosacījumu, ka šādu attīstību var noteikt, 
pamatojoties uz atbilstošas zinātniskās 
iestādes veiktu riska novērtējumu. Tomēr 
minētajos pantos uzskaitītos dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus nevar svītrot no 
šiem sarakstiem, un var mainīt tikai šādu 
produktu kategoriju vai minētajiem 
sarakstiem pievienot papildu dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus.

lai ņemtu vērā zinātnes attīstību attiecībā 
uz riska pakāpes novērtējumu ar 
nosacījumu, ka šādu attīstību var noteikt, 
pamatojoties uz atbilstošas zinātniskās 
iestādes veiktu riska novērtējumu. Tomēr 
minētajos pantos uzskaitītos dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus nevar svītrot no 
šiem sarakstiem, un var mainīt tikai šādu 
produktu kategoriju vai minētajiem 
sarakstiem pievienot papildu dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus.

Pamatojums

Dalībvalstīm un to kompetentajām iestādēm būs iespēja sākt diskusijas pastāvīgajā komitejā 
par kategoriju definīciju pielāgošanu atbilstīgi zinātnes attīstībai.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) reģistrēšanas veidu; a) reģistrēšanas informācijas minimālo 
saturu;

Pamatojums

Ir saprātīgi noteikt minimālo saturu ar komitoloģiju, bet veidam jebkuros apstākļos jābūt 
dalībvalstu reglamentētam.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) lauksaimniecības dzīvnieku, izņemot 
kažokzvērus, barošana ar ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumiem vai ar 
barības sastāvdaļām, kas satur ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumus vai ir 
iegūtas no tiem;

(b) lauksaimniecības dzīvnieku, izņemot 
kažokzvērus, barošana ar ēdināšanas 
uzņēmumu nesterilizētiem pārtikas 
atkritumiem vai ar barības sastāvdaļām, 
kas satur šādus ēdināšanas uzņēmumu 
pārtikas atkritumus vai ir iegūtas no tiem;
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Pamatojums

Parlaments ir vairākkārt uzstājis, ka nepieciešama ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumu 
droša reģenerācija, sterilizācija un apglabāšana, lai varētu piemērot vispārējo barošanas 
aizliegumu (skatīt EP nostāju likumdošanas procedūrā, ar kuru izveido Regulu 
Nr. 1774/2002/EK un nostāju atkritumu pamatdirektīvas pirmajā lasījumā, kuru pieņēma 
2007. gada 13. februārī).

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) punkta vajadzībām dalībvalstis var 
noteikt robežvērtības dzīvnieku 
proteīniem, kas nelielā daudzumā nejauši 
nonākuši barībā, kurus varētu novērst 
vienīgi ar nesamērīgiem pasākumiem.

Pamatojums

Pārstrādes vienas sugas ietvaros aizliegums ir novedis pie dažādu sugu dzīvnieku 
blakusproduktu pārstrādes līniju nošķiršanas. Dalībvalstīm jāpiešķir sava daļa elastības 
attiecībā uz to pašu sugu dzīvnieku proteīnu paliekām.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) punkta vajadzībām dalībvalstis 
nodrošina, ka ēdināšanas uzņēmumu 
pārtikas atkritumus, veicot atbilstīgas 
darbības, likvidē, sterilizē un droši 
apglabā licencēti uzņēmumi. Dalībvalstis 
var atļaut izmantot ēdināšanas 
uzņēmumu pārtikas atkritumus cūku 
barošanai tikai ar nosacījumu, ja droša 
pārstrāde, sterilizācija un citu šīs regulas 
noteikumu ievērošana tiek visaptveroši 
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uzraudzīta.

Pamatojums

Parlaments ir vairākkārt uzstājis, ka nepieciešama ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumu 
droša reģenerācija, sterilizācija un apglabāšana, lai varētu piemērot vispārējo barošanas 
aizliegumu (skatīt EP nostāju likumdošanas procedūrā, ar kuru izveido Regulu 
Nr. 1774/2002/EK un nostāju atkritumu pamatdirektīvas pirmajā lasījumā, kuru pieņēma 
2007. gada 13. februārī).

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
20. pants – e punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) pēc pārstrādes vai bez iepriekšējas 
pārstrādes, ja tie ir kūtsmēsli, gremošanas 
trakta saturs, kas atdalīts no gremošanas 
trakta, piens un piena produkti un 
jaunpiens, par ko kompetentā iestāde 
neuzskata, ka tie varētu radīt nopietnas 
transmisīvas slimības izplatīšanās risku;

ii) pēc pārstrādes vai bez iepriekšējas 
pārstrādes, ja tie ir kūtsmēsli, gremošanas 
trakta saturs, piens un piena produkti un 
jaunpiens, kā arī olas un olu produkti, par 
ko kompetentā iestāde neuzskata, ka tie 
varētu radīt nopietnas transmisīvas 
slimības izplatīšanās risku;

Pamatojums

Ja gremošanas trakta saturs tiek izmantots biogāzes vai kompostēšanas iekārtās, nav 
jāpieprasa no operatoriem veikt izmaksu ziņā dārgo un lieko iepriekšējo atdalīšanu. Atdalīts 
un attīrīts gremošanas trakts ir jāklasificē kā 3. kategorijas materiāls. Turklāt tiek ierosināts 
uzskatīt olas un olu produktus par tādiem pašiem materiāliem kā piens un nepārstrādāti 
produkti, lai tos izmantotu atļautā veidā.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
22. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) gadījumā, ja runa ir par otrās 
kategorijas un trešās kategorijas materiālu 
un ja to atļauj kompetentā iestāde,

(e) gadījumā, ja runa ir par otrās 
kategorijas un trešās kategorijas materiālu 
un ja to atļauj kompetentā iestāde,

(i) izmantot biodinamisko preparātu 
sagatavošanai un ierakšanai zemē, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 2092/91 

(i) izmantot biodinamisko preparātu 
sagatavošanai un ierakšanai zemē, kā 
minēts Regulas (EK) Nr. 2092/91 
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I pielikuma A daļas 2.3. punktā, I pielikuma A daļas 2.3. punktā,

(ii) izmantot lolojumdzīvnieku barošanai;

Pamatojums

Spēkā esošajā regulā 1774/2002/EK pārstrādātā lolojumdzīvnieku barībā ir atļauts izmantot 
tikai 3. kategorijas materiālus. Atļaut barot lolojumdzīvniekus ar nepārstrādātiem 2. un 
3. kategorijas materiāliem ir pretrunā vispārējiem principiem noteikumos par dzīvnieku 
blakusproduktiem. Tas var arī novest pie krāpšanas, piemēram, nekontrolētas šādu 
nepārstrādātu materiālu novadīšanas tam neparedzētiem izmantošanas veidiem.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
22. pants – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) izmantot lolojumdzīvnieku barībā 
3. kategorijas materiāla gadījumā, par ko 
jāsaņem kompetentās iestādes 
apstiprinājums;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir atcelt atsauci uz 1. un 2.kategorijas materiālu izmantošanu kā 
lolojumdzīvnieku barību.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) ēdināšanas uzņēmumu pārtikas 
atkritumu transportēšanu, pārstrādi, 
izmantošanu vai likvidēšanu; līdz šādi 
noteikumi tiek pieņemti, dalībvalstis var 
pieņemt vai paturēt spēkā savus 
noteikumus par ēdināšanas uzņēmumu 
pārtikas atkritumu transportēšanu, 
pārstrādi, izmantošanu vai likvidēšanu.

Grozījums Nr. 39
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Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri paredzēti saskaņā ar šā 
panta 3. punktu, 11. panta b) punkta 
ii) apakšpunktā minētā pirmās kategorijas 
materiāla izmantošanu zooloģiskā dārza 
dzīvnieku un dabīgajā vidē dzīvojošu 
apdraudētu vai aizsargājamu maitēdāju 
putnu sugu barošanai.

2. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri paredzēti saskaņā ar šā 
panta 3. punktu, 11. panta b) punkta 
ii) apakšpunktā minētā pirmās kategorijas 
materiāla izmantošanu zooloģiskā dārza 
dzīvnieku un dabīgajā vidē dzīvojošu 
apdraudētu vai aizsargājamu sugu 
barošanai.

Pamatojums

Šai atkāpei jāattiecās uz aisargājamu vai apdraudēt sugu barošanu, kurām trūkst barības un 
kuru populāciju skaits samazinās. Īstenošanas noteikumi, kā arī attiecīgās sugas tiks noteiktas 
saskaņā ar 48. panta 4. punktu (Komiteja).

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) maitēdāju putnu sugām, kuras drīkst 
barot ar šādu materiālu, dažās dalībvalstīs;

i) sugām, kuras drīkst barot ar šādu 
materiālu, dažās dalībvalstīs;

Pamatojums

Šai atkāpei jāattiecās uz aisargājamu vai apdraudēt sugu barošanu, kurām trūkst barības un 
kuru populāciju skaits samazinās. Īstenošanas noteikumi, kā arī attiecīgās sugas tiks noteiktas 
saskaņā ar 48. panta 4. punktu (Komiteja).

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sadedzinot vai aprokot uz vietas, vai 
citā veidā valsts uzraudzībā, kas novērš 

(c) sadedzinot vai aprokot uz vietas, vai 
citā veidā valsts uzraudzībā, kas novērš 
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risku cilvēku un dzīvnieku veselībai, 
pirmās kategorijas materiālu, kas minēts 
11. panta b) punkta ii) apakšpunktā, otrās 
kategorijas un trešās kategorijas materiālu 
apgabalos, kuriem praktiski nav iespējams 
piekļūt vai kur piekļūt būtu iespējams tikai 
apstākļos, kas saistīti ar ģeogrāfiskiem vai 
klimatiskiem apstākļiem vai dabas 
katastrofas gadījumā, kas apdraudētu 
savākšanas personāla veselību un drošību, 
vai kur piekļūšanai vajadzētu izmantot 
nesamērīgi lielus savākšanas resursus;

risku cilvēku un dzīvnieku veselībai, 
pirmās kategorijas materiālu, kas minēts 
11. panta b) punkta ii) apakšpunktā, otrās 
kategorijas un trešās kategorijas materiālu 
apgabalos, kuriem praktiski nav iespējams 
piekļūt, kur šāda piekļūšana radītu 
nesamērīgu finansiālu vai administratīvu 
slodzi, vai kur piekļūt būtu iespējams tikai 
apstākļos, kas saistīti ar ģeogrāfiskiem vai 
klimatiskiem apstākļiem vai dabas 
katastrofas gadījumā, kas apdraudētu 
savākšanas personāla veselību un drošību, 
vai kur piekļūšanai vajadzētu izmantot 
nesamērīgi lielus savākšanas resursus;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) citā veidā, nevis sadedzinot vai aprokot 
uz vietas, valsts uzraudzībā otrās 
kategorijas un trešās kategorijas materiālu, 
kas neapdraud cilvēku un dzīvnieku 
veselību un ko iegūst tādu uzņēmēju 
iekārtās vai uzņēmumos, kuros veic 
darbības ar tādu šo dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu daudzumu, kas ir lielāks 
par vienā nedēļā iegūto daudzumu, kā ir 
noteikts saskaņā ar 4. punkta pirmās 
daļas c) apakšpunktu, ņemot vērā to, 
kādas darbības tiek veiktas un attiecīgo 
blakusproduktu izcelsmes dzīvnieku sugu;

(d) citā veidā, tostarp sadedzinot vai 
aprokot uz vietas, valsts uzraudzībā otrās 
kategorijas un trešās kategorijas materiālu, 
kas neapdraud cilvēku un dzīvnieku 
veselību un ko iegūst tādu uzņēmēju 
iekārtās vai uzņēmumos, kuros veic 
darbības ar tādu šo dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu daudzumu, kas ir lielāks 
par vienā nedēļā iegūto daudzumu, kā 
nosaka dalībvalstu kompetentās iestādes,
ņemot vērā to, kādas darbības tiek veiktas 
un attiecīgo blakusproduktu izcelsmes 
dzīvnieku sugu;

Pamatojums

Maksimālo apjomu, ko var iznīcināt vienkāršoti, jānosaka dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm.

Grozījums Nr. 43
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Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) neskarot 15. panta 1. punktu, 
kompetentās iestādes var atļaut 
pasākumus dzīvnieku un dzīvnieku daļu 
pagaidu izolācijai, kas atbilst 12. panta 
f) punkta definīcijai, lai novērstu 
apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku 
veselībai pirms to likvidēšanas saskaņā ar 
šīs Regulas 20. pantu;

Pamatojums

Ieviešot izolāciju, tiek panākta lielāka elastība attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu 
savākšanu, neapdraudot sabiedrības un dzīvnieku veselību. Šī elastība uzlabos ilgtspējību un 
vides rādītājus attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu savākšanu, samazinot savākšanas 
biežumu un iespējams samazinot savācamā materiāla daudzumu.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attālo apgabalu platība konkrētā 
dalībvalstī, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, nedrīkst pārsniegt tās 
sauszemes teritorijas platības procentuālo 
daļu.

2. Attālo apgabalu platība konkrētā 
dalībvalstī, kā minēts 1. punkta 
b) apakšpunktā, nedrīkst pārsniegt 
procentuālo daļu, kas nosakāma 
pamatojoties uz ģeogrāfiskiem kritērijiem 
un lauksaimniecības dzīvnieku skaitu 
attiecīgajā teritorijā.

Pamatojums

Teritoriālais kritērijs nav pietiekošs, lai paplašinātu attālo apgabalu definīciju. Jāņem vērā 
arī citi aspekti, piemēram, lauksaimniecības dzīvnieku blīvums un salas statuss.

Grozījums Nr. 45
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Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nosacījumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
cilvēku un dzīvnieku veselībai radītā riska 
kontroli, saistībā ar sadedzināšanu vai 
aprakšanu uz vietas;

(a) nosacījumiem, kuru mērķis ir 
nodrošināt cilvēku un dzīvnieku veselībai 
radītā riska kontroli, saistībā ar materiāla 
sadedzināšanu vai aprakšanu uz vietas un 
dzīvnieku vai dzīvnieku daļu pagaidu 
izolāciju līdz likvidācijai;

Pamatojums

Ieviešot izolāciju, tiek panākta lielāka elastība attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu 
savākšanu, neapdraudot sabiedrības un dzīvnieku veselību. Šī elastība uzlabos ilgtspējību un 
vides rādītājus attiecībā uz dzīvnieku blakusproduktu savākšanu, samazinot savākšanas 
biežumu un iespējams samazinot savācamā materiāla daudzumu.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) teritorijas platības maksimālo 
procentuālo daļu, kā minēts 2. punktā;

svītrots

Pamatojums

Attālos apgabalus jānosaka dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
apjomu saistībā ar veikto darbību veidu un 
izcelsmes sugu, kā minēts 1. punkta 
d) apakšpunktā;

(c) kritērijus dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu apjomu noteikšanai 
saistībā ar veikto darbību veidu un 
izcelsmes sugu, kā minēts 1. punkta 
d) apakšpunktā;

Adlib Express Watermark



AD\762126LV.doc 27/30 PE414.308v02-00

LV

Pamatojums

Maksimālo apjomu, ko var iznīcināt vienkāršoti, jānosaka dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm. Tomēr Komisijai jābūt tiesīgai izstrādāt saskaņotus kritērijus šo apjomu 
noteikšanai.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
30. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Oficiālās kontroles Oficiālās kontroles un labas prakses 
norādījumi

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
30. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Visi dzīvnieku blakusproduktu aprites 
posmi no to rašanās līdz apstrādei, 
izmantošanai vai likvidēšanai ir pakļauti 
oficiālām kontrolēm.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
30. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka labas prakses 
norādījumi, kas izstrādāti, novērtēti un 
apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) 
183/2005 ar ko paredz barības higiēnas
prasības III. nodaļu, satur praktiskus 
norādījumus attiecībā uz šīs regulas 
prasībām attiecīgajai nozarei.
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Pamatojums

Norādījumi, kas apstiprināti saskaņā ar Regulu 183/2005/EK, satur norādījumus attiecīgai 
nozarei un kontroles iestādēm attiecībā uz drošības un kritisko kontroles punktu bīstamības 
analīzes kompilēšanu un izskaidrošanu, jo šie jautājumi ir vairāku ES tiesību aktu darbības 
jomā. Šie norādījumi ir būtisks instruments, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai 
pareizi piemērotu ES tiesību aktus, un tie ir efektīvs līdzeklis ražošanas iekāru paškontrolē.
Saistības iekļaut dzīvnieku blakusproduktu regulas prasības šajos norādījumos papildinās šos 
norādījumus ar ES tiesību aktu būtisku drošības aspektu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) izvirza īpašus nosacījumus iekārtām 
un uzņēmumiem, lai novērstu pašreizējos 
trūkumus.

Pamatojums

Līdztekus atļauju apturēšanai vai atsaukšanai kompetentajām iestādēm jābūt arī tiesīgām 
panākt trūkumu novēršanu un izvirzīt nosacījumus.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido tādu iekārtu, 
uzņēmumu un lietotāju sarakstu, kuri ir 
apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar šo 
regulu, un tādu uzņēmumu sarakstu, par 
kuriem tās teritorijā ir iesniegta informācija 
saskaņā ar 40. panta 3. punktu.

1. Katra dalībvalsts un kompetentās 
vietējās struktūras izveido tādu iekārtu, 
uzņēmumu un lietotāju sarakstu, kuri ir 
apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar šo 
regulu, un tādu uzņēmumu sarakstu, par 
kuriem tās teritorijā ir iesniegta informācija 
saskaņā ar 40. panta 3. punktu.

Pamatojums

Lai atbilstīgi īstenotu regulu, jāiesaista arī vietējie pārvaldes līmeņi.
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
33. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija piešķir atkāpes no 
noteikumiem, kuri paredzēti no 1. līdz 
4. punktā, attiecībā uz tādu kūtsmēslu 
nosūtīšanu, kurus transportē starp diviem 
punktiem vienas un tās pašas saimniecības 
robežās vai starp saimniecībām, kas 
atrodas pierobežas apgabalos dalībvalstīs, 
kurām ir kopīga robeža.

7. Komisija piešķir atkāpes no 
noteikumiem, kuri paredzēti no 1. līdz 
4. punktā, attiecībā uz tādu kūtsmēslu vai 
bioenerģijas ieguves materiālu nosūtīšanu, 
kurus transportē starp diviem punktiem 
vienas un tās pašas saimniecības robežās 
vai starp saimniecībām, kas atrodas 
pierobežas apgabalos dalībvalstīs, kurām ir 
kopīga robeža.

Pamatojums

Atkāpes jāpiešķir ne tikai attiecībā uz kūtsmēslu transportēšanu, bet arīdzan uz bioenerģijas 
ieguvei izmantojamu materiālu transportēšanu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
41. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Galaproduktus var laist tirgū bez 
ierobežojumiem.  

Pamatojums

Tā kā priekšlikumā paredzēta tā saucamā „piemērošanas robeža” atvasinātiem produktiem, 
kas paredzēti turpmākai apstrādei un pārstrādei specializētās iekārtās (piemēram, kosmētikas 
izstrādājumi, medicīniski izstrādājumi), būtu vienīgi loģiski paredzēt šādu piemērošanas 
robežu arī galaproduktiem, kurus turpmāk vairs neapstrādā un nepārstrādā, bet kurus laiž 
tirgū mazumtirdzniecības iepakojumā, piemēram, kā lolojumdzīvnieku barību, kas ražota 
saskaņā ar šīs regulas drošības prasībām.
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