
AM\765117BG.doc PE419.854v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2008/0110(COD)

30.1.2009

ИЗМЕНЕНИЯ
83 - 182

Проектодоклад
Horst Schnellhardt
(PE418.148v01-00)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на здравни правила относно странични 
животински продукти, непредназначени за консумация от човека 
(Регламент за страничните животински продукти)

Предложение за регламент
(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))



PE419.854v01-00 2/70 AM\765117BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\765117BG.doc 3/70 PE419.854v01-00

BG

Изменение 83
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Страничните животински продукти 
се получават главно по време на клането 
на животни за консумация от човека, 
при унищожаването на умрели животни 
и при провеждането на мерки за борба с 
болестите. Независимо от произхода си 
те представляват потенциален риск за 
здравето на животните, за общественото 
здраве и за околната среда. Този риск 
трябва да бъде адекватно овладян или 
посредством придвижването на подобни 
продукти към безопасни начини за 
унищожаването им, или посредством 
използването им за различни цели, при 
условие че се изпълняват строги 
условия, които свеждат до минимум 
свързаните с това рискове за здравето.

(2) Страничните животински продукти 
се получават главно по време на клането 
на животни за консумация от човека, 
при производството на хранителни 
продукти от животински произход, 
като напр. млечни продукти, при 
унищожаването на умрели животни и 
при провеждането на мерки за борба с 
болестите. Независимо от произхода си 
те представляват потенциален риск за 
здравето на животните, за общественото 
здраве и за околната среда. Този риск 
трябва да бъде адекватно овладян или 
посредством придвижването на подобни 
продукти към безопасни начини за 
унищожаването им, или посредством 
използването им за различни цели, при 
условие че се изпълняват строги 
условия, които свеждат до минимум
свързаните с това рискове за здравето.

Or. nl

Изменение 84
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Регламент (ЕО) № 1923/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 999/2001 относно 
определяне на правила за превенция, 
контрол и ликвидиране на някои 
трансмисивни спонгиформни 
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енцефалопатии създава правната 
възможност, при спазване на 
определени условия, употребата на 
месокостно брашно в храна, 
предназначена за непреживни 
животни, да бъде разрешена отново. 
Изрично се посочва, че важно условие 
за смекчаването на съществуващата 
забрана на месокостно брашно е 
наличието на тестове, които да 
могат да различават животински 
протеини от различни видове 
животни. Ето защо Европейската 
комисия прави всичко възможно да 
предостави на разположение във 
възможно най-кратък срок утвърдени 
тестове, специфични за отделните 
видове, така че месокостното брашно 
да може да се използва като ценен 
източник на протеини в 
животинската храна за непреживни 
животни, като се изключва 
канибализмът.

Or. nl

Изменение 85
Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) В миналото използването на 
кухненски и хранителни отпадъци в 
животинската храна доведе в редица 
случаи до избухване на инфекциозни 
болести при животните. Освен това, 
ако е разрешено животинската храна 
да съдържа кухненски и хранителни 
отпадъци, не може да се гарантира, 
че материал, произхождащ от 
животни от определен вид, няма да 
попадне в храната на животно от 
същия вид.
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Or. nl

Изменение 86
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това с цел предотвратяване 
на възникващите от диви животни 
рискове, към труповете на такива 
животни или частите от тях, за които 
има подозрения, че са заразени с 
трансмисивна болест, следва да се 
прилагат правилата, установени в 
настоящия регламент. Това включване 
следва да не предполага задължение за 
събиране и унищожаване на труповете 
на диви животни, които са умрели или 
са били отстреляни в своето естествено 
местообитание. Ако се спазва добрата 
ловна практика, червата и другите 
части от труповете на дивеч могат 
безопасно да се унищожат на място. 
Към странични животински продукти от 
отстрелян дивеч разпоредбите на 
настоящия регламент следва да се 
прилагат само дотолкова, доколкото 
законодателството за хигиена на 
храните се прилага към пускането на 
пазара на такъв дивеч и предполага 
извършването на операции от страна на 
обекти за обработка на дивеч.

(13) Освен това с цел предотвратяване 
на възникващите от диви животни 
рискове, към труповете на такива 
животни или частите от тях, за които 
има подозрения, че са заразени с 
трансмисивна болест, следва да се 
прилагат правилата, установени в 
настоящия регламент. Това включване 
следва да не предполага задължение за 
събиране и унищожаване на труповете 
на диви животни, които са умрели или 
са били отстреляни в своето естествено 
местообитание. Ако се спазват 
изискванията на ловното 
законодателство, червата и другите 
части от труповете на дивеч могат 
безопасно да се унищожат на място. 
Към странични животински продукти от 
отстрелян дивеч разпоредбите на 
настоящия регламент следва да се 
прилагат само дотолкова, доколкото 
законодателството за хигиена на 
храните се прилага към пускането на 
пазара на такъв дивеч и предполага 
извършването на операции от страна на 
обекти за обработка на дивеч.

Or. de

Обосновка

„Добрата ловна практика” е неопределено правно понятие, което в този му вид не 
съществува в ловното законодателство и поради това може да доведе до правна 
несигурност и различия. Тъй като упражняването на лов зависи от изискванията на 
ловното законодателство на съответната държава-членка, целесъобразно е да се 
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избере тази ясна дефиниция.

Изменение 87
John Bowis, Neil Parish

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Страничните животински продукти 
следва да се използват само ако 
рисковете за общественото здраве и 
здравето на животните се свеждат до 
минимум в хода на преработването и 
пускането на пазара на продукти, 
произведени на основата на странични 
животински продукти. Ако това не е 
възможно, страничните животински 
продукти следва да се унищожават при 
безопасни условия. Съществуващите 
възможности за приложението на 
странични животински продукти от 
различните категории следва да бъдат 
уточнени в съответствие с останалото 
законодателство на Общността.

(33) Страничните животински 
продукти следва да се използват само 
ако рисковете за общественото здраве 
и здравето на животните се свеждат до 
минимум в хода на преработването и 
пускането на пазара или
използването на продукти, 
произведени на основата на странични 
животински продукти. Подобно 
преработване и пускане на пазара 
следва да бъде одобрено от 
компетентните органи. Когато се 
използват по този начин, 
страничните животински продукти 
и производните им продукти следва 
да се категоризират като продукти, 
а не като отпадъци. Ако този 
вариант на одобрено приложение не е 
възможен, страничните животински 
продукти следва да се унищожават 
като отпадъци при безопасни условия.
Съществуващите възможности за 
приложението на странични 
животински продукти от различните 
категории следва да бъдат уточнени в 
съответствие с останалото 
законодателство на Общността.
Комисията следва да поддържа 
регистър, съдържащ одобрените 
приложения, като той следва да се 
актуализира съгласно процедурата на 
комитета.

Or. en
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Обосновка

За да се постигне желаната яснота по отношение на страничните животински 
продукти и производните продукти, като продукти, и законодателството относно 
отпадъците.

Изменение 88
John Bowis, Neil Parish

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Унищожаването на страничните 
животински продукти и производните 
им продукти трябва да става в 
съответствие с екологичното 
законодателство по отношение на 
депонирането и изгарянето на 
отпадъците. С цел постигане на 
последователност, изгарянето следва да 
става в съответствие с Директива 
2000/76/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 4 декември 2000 г. за 
изгарянето на отпадъци22. Съвместното 
изгаряне на отпадъци, било то като 
операция по оползотворяване или 
унищожаване, подлежи на условия по 
отношение на одобряването и 
дейността, които са сходни с тези при 
изгарянето на отпадъци, по-специално 
що се отнася до пределните стойности 
за емисиите във въздуха, изпускането на 
отпадни води и остатъци, контрола и 
проследяването и изискванията за 
провеждане на измервания. 
Следователно прякото съвместното
изгаряне без предварителна преработка 
на всички три категории материал 
следва да бъде разрешено.

(34) Унищожаването на страничните 
животински продукти и производните 
им продукти, като отпадъци, трябва да 
става в съответствие с екологичното 
законодателство по отношение на 
депонирането и изгарянето на 
отпадъците. С цел постигане на 
последователност, изгарянето следва да 
става в съответствие с Директива 
2000/76/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 4 декември 2000 г. за 
изгарянето на отпадъци22. Съвместното 
изгаряне на отпадъци, било то като 
операция по оползотворяване или 
унищожаване, подлежи на условия по 
отношение на одобряването и 
дейността, които са сходни с тези при 
изгарянето на отпадъци, по-специално 
що се отнася до пределните стойности 
за емисиите във въздуха, изпускането на 
отпадни води и остатъци, контрола и 
проследяването и изискванията за 
провеждане на измервания. 
Следователно прякото съвместно
изгаряне, без предварителна преработка,
на всички три категории материал 
следва да бъде разрешено, когато е 
установено, че те следва да се 
унищожат като отпадъци, а не 
подлежат на преработка или 
употреба като продукти или 
производни продукти.



PE419.854v01-00 8/70 AM\765117BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

За да се постигне желаната яснота по отношение на страничните животински 
продукти и производните продукти, като продукти, и законодателството относно 
отпадъците.

Изменение 89
Frieda Brepoels

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Унищожаването на страничните 
животински продукти и производните 
им продукти следва да става в 
съответствие с екологичното 
законодателство по отношение на 
депонирането и изгарянето на 
отпадъците. С цел постигане на 
последователност, изгарянето следва да 
става в съответствие с Директива 
2000/76/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 4 декември 2000 г. относно 
изгарянето на отпадъците. Съвместното 
изгаряне на отпадъци, било то като 
операция по оползотворяване или 
унищожаване, подлежи на условия по 
отношение на одобряването и 
дейността, които са сходни с тези при 
изгарянето на отпадъци, по-специално 
що се отнася до пределните стойности 
за емисиите във въздуха, изпускането на 
отпадни води и остатъчни продукти, 
контрола и проследяването и 
изискванията за провеждане на 
измервания. Следователно прякото 
съвместно изгаряне без предварителна 
преработка на всички три категории 
материал следва да бъде разрешено.

(Не засяга българския текст.)

Or. nl
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Обосновка

Нидерландският израз „nuttige toepassing“ е по-правилен и ясен, отколкото изразът 
„recuperatie”. Този израз също така се използва и е дефиниран в рамковата директива 
за отпадъците 2008/98/ЕО.

Изменение 90
Frieda Brepoels

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Приложението на странични 
животински продукти или производните 
им продукти като гориво в процеса на 
горене следва да бъде разрешено и не
представлява операция по 
унищожаване на отпадъци. Това 
приложение обаче следва да се 
осъществява при условия, които 
гарантират защитата на общественото 
здраве и здравето на животните, както
и съответните екологични норми.

(35) Приложението на странични 
животински продукти или производните 
им продукти като гориво в процеса на 
горене може да бъде разрешено и 
представлява операция по 
оползотворяване. Това приложение 
обаче следва да се осъществява при 
условия, които гарантират защитата на 
общественото здраве и здравето на 
животните, и при спазване на 
екологичните норми съгласно 
Директива 2000/76/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 декември 
2000 г. относно изгарянето на 
отпадъците.

Or. nl

Обосновка

Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het aanboren van hernieuwbare 
energiebronnen en het veilig verwerken van voor de voedselketen risicovol dierlijk afval. Om 
dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor het gebruiken van dierlijke producten als 
stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de milieunormen van richtlijn 2000/76/EG 
gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te creëren. Een eenduidige toepassing van 
de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt 
overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG voor wat de verbranding van dierlijke 
bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort of 
voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 
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Изменение 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Регламент (ЕО) № 1774/2002 
допуска даването като храна на 
материал от категория 1 на застрашени 
видове лешоядни птици, живеещи в 
своите естествени местообитания. С цел 
да се осигури адекватен инструмент за 
запазването на тези видове, тази 
практика на хранене следва да остане 
разрешена съгласно настоящия 
регламент, в съответствие с условията, 
установени с цел предотвратяване 
разпространението на болести.

(45) Регламент (ЕО) № 1774/2002 
допуска даването като храна на 
материал от категория 1 на застрашени 
видове лешоядни птици, живеещи в 
своите естествени местообитания. С цел 
да се осигури адекватен инструмент за 
запазването на тези и на други 
застрашени или защитени видове, 
тази практика на хранене следва да 
остане разрешена съгласно настоящия 
регламент, в съответствие с условията, 
установени с цел предотвратяване 
разпространението на болести.

Or. es

Обосновка

Създаването на бунищата следва да не се обвързва само с тяхното ползване от 
лешоядни птици. И други птици, които ядат точно мърша и са застрашени или 
защитени, като брадатия лешояд или скалния орел, също биха могли да се възползват 
от тях.

Изменение 92
Satu Hassi

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С цел контрол на евентуалните 
рискове може да се наложи изискване за 
стерилизация под налягане и 
допълнителни изисквания за 
транспорта. С цел гарантиране на 

(51) С цел контрол на евентуалните 
рискове може да се наложи изискване за 
стерилизация под налягане и 
допълнителни изисквания за 
транспорта. С цел гарантиране на 
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проследяемост и сътрудничество
между компетентните органи на 
държавите-членки, които контролират 
движението на материалите, за 
осигуряване на информация относно 
експедирането на всички материали от 
категория 1 и категория 2 и на 
производните им продукти от 
екарисажни предприятия и за 
обработени животински протеини от 
категория 3 следва да бъде използвана 
системата TRACES, въведена с Решение 
2004/292/ЕО на Комисията от 30 март 
2004 г. относно въвеждането на 
системата TRACES. 

проследяемост и избягване на 
незаконно преетикетиране на месо и 
месни продукти, довело в миналото до 
скандали с развалено месо, следва да се 
засили сътрудничеството между 
компетентните органи на държавите-
членки, които контролират движението 
на материалите. Поради това за 
осигуряване на информация относно 
експедирането на всички материали от 
категория 1 и категория 2 и на 
производните им продукти от 
екарисажни предприятия и за 
обработени животински протеини от 
категория 3 следва да бъде използвана 
системата TRACES, въведена с Решение 
2004/292/ЕО на Комисията от 30 март 
2004 г. относно въвеждането на 
системата TRACES. 

Or. en

Изменение 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) които не са обект на съмнения, че са 
заразени с болести, заразни за хората 
или за животните, с изключение на 
водни животни, доставени на сушата за 
търговски цели;

i) които не са обект на съмнения, че са 
засегнати от болести, заразни за 
хората или за животните, с изключение 
на водни животни, доставени на сушата 
за търговски цели;

Or. es

Обосновка

Предлага се терминът "засегнати" с цел да се включи позоваване на заразяването с 
паразити.
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Изменение 94
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) странични животински продукти от 
дивеч или от дивечово месо, посочени в 
член 1, параграф 3, буква д) от 
Регламент (ЕО) № 853/2004;

(Не се отнася за българския текст)

Or. de

Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение 95
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) течно мляко, коластра и 
производните им продукти, които се 
получават, съхраняват, унищожават или 
използват в стопанството по произход;

г) сурово мляко, коластра и 
производните им продукти, които се 
получават, съхраняват, унищожават или 
използват в стопанството по произход;

Or. de

Обосновка

Понятието „течно мляко“ не е дефинирано нито в регламента за страничните 
животински продукти, нито в регламентите от пакета за хигиената. Поради това 
считаме, че е разумно използването на понятието „сурово мляко“.

Не е необходимо разграничаване от сухото мляко, както беше в случая с Регламент 
(ЕО) № 1774/2002, тъй като в същото изречение се посочват „и производните им 
продукти“, което включва сухо мляко на прах и произведеното от него сухо мляко.
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Изменение 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г а) странични продукти от яйца, 
които се образуват, запазват, 
отстраняват или използват в
стопанството по произход;

Or. es

Обосновка

Видовете употреба, разрешени за определени продукти, като млякото и производните 
му продукти, следва да бъдат същите, както тези за други странични продукти, 
които са изложени на сходни рискове и с които се борави в стопанството по 
произход, като например яйцата и черупките от яйца.

Изменение 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г б) малки количества от странични 
продукти от категория 3, 
произвеждани от обекти за търговия 
на дребно, чиято дейност е 
незначителна, локализирана или 
ограничена, в съответствие с 
националните правила;

Or. es

Обосновка

Спрямо малки количества от странични продукти от категория 3, произвеждани от 
малки обекти за търговия на дребно, следва да е приложимо изключение, в 
съответствие с националните правила, тъй като за подобни обекти мерките във 
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връзка със съхраняването и събирането, съдържащи се в настоящия регламент, биха 
били несъразмерни, що се отнася до естеството и обема на получаваните при тях 
странични продукти.

Изменение 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква е – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) кухненски отпадъци, с изключение на 
тези, които 

е) кухненски отпадъци, както и 
отпадъци от търговия на едро и 
дребно, с изключение на тези, които 

Or. en

Обосновка

Animal by-products from retail and wholesale premises represent the same level of risk as 
catering waste. Both materials should therefore be treated in an equivalent manner and thus 
be exempted from the scope of the proposed ABP Regulation.

Exempting retail/wholesale waste from the scope would be coherent with the existing 
legislations (General Food Law Regulation 178/2002/EC and the Hygiene Regulations 852 
and 853 from 2004) which already contain very strict requirements. Therefore retailers 
already have set up systems to comply with these safety rules (for public and animal health) in 
order to provide safe food and to prevent that any ABP will end up in the food supply chain. 
In any way, it must be ensured that any new legislation will be consistent with any existing 
legislation.

Изменение 99
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) продукти от преработка на 
мазнини, които са произведени от 
животински мазнини чрез хидролиза, 
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осапуняване или хидриране, съгласно 
разпоредбите, установени в 
правилата за прилагане.

Or. de

Обосновка

След хидролиза, осапуняване или хидриране продукти от преработка на животински 
мазнини непредставляват опасност за здравето на човека и животните.

Изменение 100
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) странични животински 
продукти, предназначени за храна на 
отглеждани в домашни условия, 
непредназначени за консумация от 
хората месоядни или всеядни 
животни от диви видове, при условие, 
че се хранят със странични 
животински продукти, които 
отговарят на техния естествен 
хранителен спектър или са сходни с 
него, и в случай, че това не са 
странични животински продукти, 
при които се предполага повишен риск 
за ТСЕ.

Or. de

Обосновка

Приложното поле на Регламент (ЕО) № 1774/2002 трябва да бъде ограничено по-
сериозно: например храненето на лъвове или мечки с цели говеда или антилопи или 
храненето на влечуги с мишки съответства на естествения хранителен спектър на 
тези животни и трябва да може да се осъществява без пречки. 

Възможностите за изключения, предвидени в член 27, параграф 2 от настоящия 
проект, не са достатъчни, тъй като се предвиждат само изключения за хранене на 
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животни в зоологически градини със съдържащи СРМ мъртви животни или части от 
животни, но не и на циркови животни. 

Изменение 101
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) храна за домашни животни за 
употреба на място от животни, 
заклани в стопанството по произход, 
за употреба като храна единствено 
от земеделския производител и 
неговото семейство, в съответствие 
с националното законодателство;

Or. de

Обосновка

В предложението липсва изключението от областта на приложение съгласно член 1, 
параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 1774/2002. То следва да бъде включено 
отново и да бъде разширено така, че да включва несурова храна за домашни животни 
от месо от заклани в стопанството животни.

Изменение 102
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) храна за домашни животни, 
произведена при същите хигиенни 
условия в регистрирани предприятия 
за хранителни продукти от суровини, 
годни за производство на хранителни 
продукти;
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Or. de

Обосновка

От областта на приложение следва да бъде изключена храната за домашни животни, 
произведена при същите хигиенни условия в регистрирани предприятия за хранителни 
продукти от суровини, годни за производство на хранителни продукти. Съгласно 
законодателството за страничните продукти в тези предприятия не се изискват 
допълнителни разпоредби.
Въпреки това одобрени предприятия за хранителни продукти, които имат големи 
продажби и радиус на действие, следва да подлежат на задължителна регистрация, 
както е предвидено в член 7, параграф 1, буква а), във връзка с член 32.

Изменение 103
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква ж г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) храна за домашни животни, 
произведена изключително от годни 
за консумация трупове на животни, с 
произход от магазини на дребно или 
от помещения, прилежащи към 
пунктове за продажба, в които 
нарязването, обработката и 
складирането се извършват 
единствено с цел пряка продажба на 
потребителите на място; 

Or. de

Обосновка

В предложението липсва изключението от областта на приложение съгласно член 1, 
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1774/2002. То следва да бъде включено 
отново и да бъде разширено така, че да включва несурова храна за домашни животни.
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Изменение 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки определят за 
своята територия правилата, които 
регулират дейностите, обектите и 
служителите, посочени в параграф 2, 
буква гб) от настоящия член. Тези 
правила са насочени към гарантиране 
на съответствие с целите на 
настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

Правилата относно боравенето със странични продукти, произведени от обекти за 
търговия на дребно (търговци на риба и месо), следва да се установят на равнище 
държави-членки.

Изменение 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Настоящият регламент не засяга 
ветеринарното законодателство на 
Общността, което има за цел 
контрола и премахването на 
определени болести по животните.

4. Настоящият регламент не засяга 
съответните правила на Общността
в областта на общественото здраве и 
здравето на животните, 
включително най-ограничителните 
правила, установени с цел
предотвратяване, контролиране и 
премахване на определени 
трансмисивни спонгиформни 
енцефалопатии.

Or. es
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Обосновка

Изменението предлага по-голяма точност, отколкото понятието "ветеринарно 
законодателство на Общността".

Изменение 106
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 25 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

25а. „Утайка от центрофуги и 
сепаратори“: Материал, получен 
като страничен продукт от 
пречистването/отделянето на 
суровото мляко в обезмаслено мляко и 
сметана. 

Or. de

Обосновка

Чрез въвеждането на горепосочения параграф 25а се дефинира недвусмислено 
описаната по-долу допълнителна буква н) в член 13.

Изменение 107
John Bowis, Neil Parish

Предложение за регламент
Член 3 – точка 25 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) "Изгаряне като гориво" означава  
контролираното и бързо 
екзотермично окисляване на 
странични животински продукти 
или производните им продукти с цел 
генериране на полезна енергия в 
одобрен процес на горене.

Or. en
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Обосновка

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the 
necessary  exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve 
safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with 
the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast

In addition, the definitions  within the IPPC recast of  “Waste incineration plant” and “Waste 
Co-incineration plant”,  clearly  differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste 
(Co) Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR. 

Изменение 108
Frieda Brepoels

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 25 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

25а. „Изгаряне като гориво“: 
Използването на странични 
животински продукти и 
производните им продукти на 
мястото на производство с цел добив 
на енергия в горивен процес в 
съответствие с нормите по опазване 
на околната среда, предвидени в 
Директива 2000/76/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 декември
2000 г. относно изгарянето на 
отпадъците.

Or. nl

Обосновка

Gezien overweging 35 het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als 
stookbrandstof introduceert, moet het "verstoken als brandstof" ook gedefinieerd worden. De 
link met de richtlijn 2000/76/EG is hier essentieel.

(Cf. Motivatie amendement op overweging 35): Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen het aanboren van hernieuwbare energiebronnen en het veilig verwerken van voor de 
voedselketen risicovol dierlijk afval. Om dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor 
het gebruiken van dierlijke producten als stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de 
milieunormen van richtlijn 2000/76/EG gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te 
creëren. Een eenduidige toepassing van de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De 
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Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG 
voor wat de verbranding van dierlijke bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat 
dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 
1774/2002 vallen uitgesloten worden uit het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd 
zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 

Изменение 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки трябва да имат
на своя територия адекватна 
инфраструктура, която гарантира, че 
страничните животински продукти се

1. Държавите-членки гарантират 
наличието на своя територия на
адекватна инфраструктура, която да
гарантира, че страничните животински 
продукти се:

Or. es

Обосновка

Държавите-членки следва да гарантират спазването на действащите правила, но те 
не са задължени да осигурят на операторите ресурсите, необходими за 
съблюдаването на основния принцип "замърсителят плаща". 

Изменение 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряват система за събирането и 
унищожаването на странични 
животински продукти, която работи 
ефективно и която се следи 
непрестанно от компетентния орган; 

a) гарантират наличието и 
функционирането на система за 
събирането и унищожаването на 
странични животински продукти;

Or. es
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Обосновка

Държавите-членки следва да гарантират спазването на действащите правила, но те 
не са задължени в никакъв случай да осигурят на операторите ресурсите, необходими 
за съблюдаването на горепосочения принцип.

Изменение 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) боравене със или производство на 
храна за домашни любимци, посочени 
в третата алинея на член 45.

заличава се 

Or. es

Обосновка

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Изменение 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е а) производството или боравенето с 
производни продукти, различни от 
посочените в член 2, параграф 3, с 
изключение на обработването на 
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храни за домашни любимци или 
производството им, както и 
съхраняването на животински 
продукти, готови да бъдат включени 
като суровини в производството на 
храни за животни.

Or. es

Обосновка

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Изменение 113
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освобождаване от изискванията за 
одобрение

Освобождаване от изискванията за 
одобрение и задължението за 

регистриране

Or. de

Обосновка

Определени предприятия, които не подлежат на задължителна регистрация съгласно 
регламента за странични животински продукти, преди започването на дейността си
имат нужда от регистрация от компетентния орган съгласно член 32. От 
съображение 23 може да се направи заключение, че тази регистрация трябва да се 
извърши, съотв. е необходима. Във връзка с това във формулировката на 
задължението за регистрация следва да се избягва всякакво посочване на заявление и 
да се включи задължение за обявяване. В противен случай член 31 (по-специално 
параграф 2) се обезсмисля. 
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Изменение 114
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности, попадащи в полето на 
одобрението или регистрацията на 
предприятия и обекти, одобрени или 
регистрирани в съответствие с:

а) дейности, попадащи в полето на 
одобрението на предприятия, одобрени 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 
853/2004;

i) Регламент (ЕО) № 853/2004 или
ii) Регламент (ЕО) № 183/2005;

Or. de

Обосновка

Посочването на „обекти“ в тази разпоредба не е последователно от системна гледна 
точка (съгласно Регламенти (ЕО) № 853/2004 и № 183/2005 се одобряват само 
предприятия, не обекти. Отхвърля се освобождаването от одобряване за обработка, 
съхранение и други видове манипулации на странични животински продукти в 
регистрираните съгласно Регламенти (ЕО) № 853/2004 или № 183/2005 или одобрени 
съгласно Регламент (ЕО) № 183/2005 предприятия, тъй като при тези предприятия 
преди започването на дейността не се извършва обстоен контрол и това води до 
пропуски в надзора.

Изменение 115
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дейности, попадащи в полето на 
одобрението или регистрацията на 
предприятия и обекти, одобрени или 
регистрирани в съответствие с:

а) дейности, попадащи в полето на 
одобрението на предприятия, одобрени 
в съответствие с:

i) Регламент (ЕО) № 853/2004 или i) Регламент (ЕО) № 853/2004 или
ii) Регламент (ЕО) № 183/2005; ii) Регламент (ЕО) № 183/2005;
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Or. de

Обосновка

Die Nennung von „Anlagen“ in dieser Vorschrift ist nicht systemkonsequent: In den 
Verordnungen (EG) Nr. 853/2004 und Nr. 183/2005 werden nur Betriebe, keine Anlagen 
zugelassen (vgl. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung über tierische 
Nebenprodukte). Die Begriffe sollten daher einheitlich verwendet werden. Eine 
Zulassungsfreiheit für die Verarbeitung, Lagerung und sonstige Handhabung tierischer 
Nebenprodukte in gemäß der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 oder Verordnung (EG) Nr. 
183/2005 registrierten Betrieben wird abgelehnt, weil bei diesen Betrieben vor Aufnahme der 
Tätigkeit keine umfassende Prüfung erfolgt. 

Изменение 116
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприятия за производство на 
биогаз и компост, в които странични 
животински продукти или 
производните им продукти биват 
превръщани в биогаз и компост в 
съответствие с параметрите, 
установени съгласно член 9, буква в);

заличава се

Or. de

Обосновка

Общото освобождаване от задължение за одобрение на предприятия за производство 
на биогаз и компост, в които се преработват странични животински продукти или 
производните им продукти в съответствие с параметрите, установени съгласно член 
9, буква в), се отхвърля. В случай, че се преработват материали, създаващи опасност 
от епидемии по животните, като отпадъци от клане на животни, хранителни 
продукти или кухненски или хранителни отпадъци, се смята, че е необходимо да има 
задължение за одобрение, така че още преди пускането в експлоатация на 
съоръжението да се изключат възможните опасности. 
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Изменение 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприятия за производство на 
биогаз и компост, в които странични 
животински продукти или 
производните им продукти биват 
превръщани в биогаз и компост в 
съответствие с параметрите, 
установени съгласно член 9, буква в);

заличава се

Or. es

Обосновка

Дори ако горепосочените предприятия не подлежат на одобряване, публичните 
администрации въпреки това ще бъдат задължени да проверят, че те отговарят на 
изискванията на действащото законодателство. Тяхното предполагаемо 
освобождаване от изискването за получаване на одобрение няма да спомогне за 
постигането на целта на Комисията за намаляване на административната тежест.

Изменение 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) предприятия и обекти, към които 
се прилага раздел 2 на глава VІ, с 
изключение на предприятията, 
посочени в член 6, параграф 1, буква е).

заличава се

Or. es

Обосновка

С цел запазване на съгласуваността с изменението, чрез което се въвежда нова буква 
еa) в член 6, параграф 1.
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Изменение 119
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятията и обектите,
освободени от одобрение в съответствие 
с параграф 1, букви а), б) и в), се 
регистрират от компетентния орган 
след подаване на заявление от 
оператора.

2. Оператор, чиито предприятия и 
обекти са освободени от одобрение в 
съответствие с параграф 1, букви а), б) и 
в), преди започване на дейността 
трябва да ги обявят пред 
компетентния орган по изисквания от 
него начин, с цел регистрация.

Заявлението трябва да съдържа
следната информация:

Операторът трябва да посочи за 
целта най-малко следната 
информация:

а) категорията на използваните 
странични животински продукт;

а) категорията на използваните 
странични животински продукт;

б) естество на извършваните дейности 
със странични животински продукти 
или производните им продукти като 
изходен материал, за които се подава 
заявлението.

б) естество на извършваните дейности 
със странични животински продукти 
или производните им продукти като 
изходен материал, за които се подава 
заявлението.

Or. de

Обосновка

Определени предприятия, които не подлежат на задължителна регистрация съгласно 
регламента за странични животински продукти, преди започването на дейността си
имат нужда от регистрация от компетентния орган съгласно член 32. От 
съображение 23 може да се направи заключение, че тази регистрация трябва да се 
извърши, съотв. е необходима. Във връзка с това във формулировката на 
задължението за регистрация следва да се избягва всякакво посочване на заявление и 
да се включи задължение за обявяване. В противен случай член 31 (по-специално 
параграф 2) се обезсмисля. 

Изменение 120
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Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Предприятия, които са одобрени 
или регистрирани съгласно 
изискванията на други разпоредби на 
Общността и събират, складират, 
превозват, третират или 
преработват странични животински 
продукти, трябва допълнително да 
изпълняват разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Предприятие или обект, които са одобрени или регистрирани съгласно Регламент 
(ЕО) № 853/2004 или Регламент (ЕО) № 183/2005, не се нуждае от допълнително 
одобрение за дейността си по смисъла на регламента относно страничните 
животински продукти. В съображение 24 като обосновка се посочва, че одобренията 
съгласно тези регламенти са съобразени с целите на регламента относно 
страничните животински продукти. Поради това следва да бъде предвидено, че в 
такива случаи допълнително важат разпоредбите относно условията за одобрение 
съгласно законодателството, свързано със страничните продукти.

Изменение 121
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одобряване на предприятия Одобряване на предприятия и обекти

Or. de

Обосновка

Тази разпоредба (одобряването на обекти след посещения на място, условно 
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одобрение) следва да се разшири така, че да включва и предприятия (sic!). 
Формулировката следва да се уеднакви с успоредната разпоредба на член 31, параграф 
2 от Регламент (ЕО) № 882/2004. Освен това следва да става ясно, че както с 
условното, така и с окончателното одобрение могат да бъдат свързани 
задължителни изисквания.

Изменение 122
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган одобрява 
предприятието, при условие че заедно 
със заявлението операторът представи 
доказателства, че:

1. Компетентният орган одобрява 
предприятието или обекта, при условие 
че заедно със заявлението операторът 
представи доказателства, че:

Or. de

Обосновка

Тази разпоредба (одобряването на обекти след посещения на място, условно 
одобрение) следва да се разшири така, че да включва и предприятия (sic!). 
Формулировката следва да се уеднакви с успоредната разпоредба на член 31, параграф 
2 от Регламент (ЕО) № 882/2004. Освен това следва да става ясно, че както с 
условното, така и с окончателното одобрение могат да бъдат свързани 
задължителни изисквания.

Изменение 123
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) в случай, че се складират или 
преработват странични животински 
продукти съгласно член 2, параграф 1, 
буква а), преработката на тези 
продукти е отделена трайно от 
преработката на продуктите, 
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предназначени за консумация от 
човека, чрез организационни и 
строителни мерки, и се извършва 
обозначаване като хранителен 
продукт, съответно като страничен 
животински продукт; крайните 
продукти трябва да се складират в 
отделно помещение или в отделна 
инсталация, обозначени по 
съответния начин. Операторът 
трябва да гарантира, че крайните 
продукти не могат да попаднат в 
естествената хранителна верига на 
човека;

Or. de

Обосновка

В случай, че в едно и също предприятие се преработват странични животински 
продукти съгласно член 12, параграф 1, буква а) и хранителни продукти, 
предприятието за странични животински продукти следва да получи собствено 
одобрение и да разполага с отделни линии за преработка. Отделяне на помещенията 
не се изисква, когато преработката се извършва в напълно затворени съоръжения или 
уреди, които се използват изключително за преработка на странични животински 
продукти.

Изменение 124
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятието се одобрява само 
след посещение на място от
компетентния орган.

2. Ако операторът подаде заявление 
за одобрение съгласно настоящия 
регламент, компетентният орган 
извършва посещение на място.

Компетентният орган може да даде 
условно одобрение, ако има данни, че 
предприятието отговаря на всички
изисквания, посочени в параграф 1, 

Същият издава одобрение на 
предприятието за съответните 
дейности, само ако операторът 
докаже, че изпълнява изискванията 
на настоящия регламент и 
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букви а) и б). притежава необходимата 
благонадеждност.

Компетентният орган дава окончателно 
одобрение, ако при нова официална
проверка на предприятието, извършена
в срок от три месеца от даване на 
условното одобрение, има данни, че 
предприятието отговаря на другите 
приложими изисквания.

Компетентният орган може да издаде 
условно одобрение, ако бъде 
установено, че предприятието или 
обектът отговаря на всички 
изисквания по отношение на 
инфраструктурата и оборудването. 
Същият дава окончателно одобрение 
само ако при нова официална проверка 
на предприятието или обекта, 
проведена в срок от три месеца от 
даване на условното одобрение, се 
установи, че предприятието или 
обектът отговаря на другите 
приложими изисквания от настоящия 
регламент. Ако е постигнат 
категоричен напредък, но 
предприятието или обектът все още 
не отговаря на всички приложими 
изисквания, компетентният орган 
може да удължи срока на условното 
одобрение. Продължителността на 
условното одобрение обаче не може да 
превишава общо шест месеца. 

Ако е постигнат категоричен 
напредък, но предприятието все още 
не отговаря на всички приложими 
изисквания, компетентният орган може 
да удължи срока на условното
одобрение. Продължителността на 
условното одобрение обаче не може да 
превишава общо шест месеца.

В рамките на официалната проверка
компетентният орган проверява
одобрението на предприятието или 
обекта. Ако компетентният орган 
установи сериозни пропуски или 
трябва да спре повторно 
производството в предприятие или 
обект и операторът не е в състояние 
да предостави подходящи гаранции по 
отношение на бъдещото 
производство, той започва 
съответната процедура за отнемане 
на одобрението на предприятието 
или обекта. Компетентният орган 
може да прекрати временно 
одобрението на предприятие или 
обект, ако операторът може да даде 
гаранции, че ще отстрани 
пропуските в разумен срок.

Or. de
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Обосновка

Тази разпоредба (одобряването на обекти след посещения на място, условно 
одобрение) следва да се разшири така, че да включва и предприятия (sic!). 
Формулировката следва да се уеднакви с успоредната разпоредба на член 31, параграф 
2 от Регламент (ЕО) № 882/2004. Освен това следва да става ясно, че както с 
условното, така и с окончателното одобрение могат да бъдат свързани 
задължителни изисквания.

Изменение 125
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
48, параграф 4.

заличава се

Or. de

Обосновка

Тази разпоредба (одобряването на обекти след посещения на място, условно 
одобрение) следва да се разшири така, че да включва и предприятия (sic!). 
Формулировката следва да се уеднакви с успоредната разпоредба на член 31, параграф 
2 от Регламент (ЕО) № 882/2004. Освен това следва да става ясно, че както с 
условното, така и с окончателното одобрение могат да бъдат свързани 
задължителни изисквания.

Изменение 126
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 12 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение
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г) продукти от животински произход, 
обявени за негодни за консумация от 
човека поради евентуалното наличие на 
физически остатъци в тях;

г) продукти от животински произход, 
обявени за негодни за консумация от 
човека поради евентуалното наличие на 
чужди тела в тях;

Or. de

Обосновка

С цел яснота.

Изменение 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 12 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) животни и част от животни, различни 
от посочените в членове 11 или 13, 
умрели при обстоятелства, различни от 
клане с цел консумация от човека, или 
при дивеча, умрели при обстоятелства, 
различни от отстрел с цел консумация 
от човека, в това число и животни, 
избити с цел контрол на заболявания, и 
зародиши и ембриони на преживни 
животни и свине и умрели преди 
излюпването пилета;

е) животни и част от животни, различни 
от посочените в членове 11 или 13, 
умрели при обстоятелства, различни от 
клане с цел консумация от човека, или,
при дивеча, умрели при обстоятелства, 
различни от отстрел с цел консумация 
от човека, в това число и животни, 
избити с цел контрол на заболявания;

Or. es

Обосновка

Последната част следва да се оформи като отделна буква.
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Изменение 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 12 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е а) зародиши и ембриони на 
преживни животни и свине и умрели 
преди излюпването пилета;

Or. es

Обосновка

В съответствие с изменението към буква е) в член 12, чиято последна част следва да 
бъде оформена като отделна буква.

Изменение 129
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 13 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) следните части, произхождащи или от 
животни, заклани в кланица и 
определени като годни за клане с цел 
консумация от човека след 
предкланична инспекция, или от дивеч, 
отстрелян с цел консумация от човека в 
съответствие със законодателството на 
Общността:

б) следните части, произхождащи или от 
животни, заклани в кланица и 
определени като годни за клане с цел 
консумация от човека след 
предкланична инспекция, или от 
птици и зайци, заклани в земеделско 
стопанство съгласно член 1, параграф 
3, буква г) от Регламент (ЕО) № 
853/2004, или от дивеч, отстрелян с цел 
консумация от човека в съответствие 
със законодателството на Общността:

Or. de

Обосновка

Такива животни също са годни за клане и за консумация от човека, поради което 
съответните странични животински продукти следва да се категоризират като 
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материал от категория 3.

Изменение 130
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 13 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) странични животински продукти, 
получени при производството на 
продукти, предназначени за консумация 
от човека, включително кости и пръжки 
без мазнини,

г) странични животински продукти, 
получени при производството на 
продукти, предназначени за консумация 
от човека, в това число странични 
животински продукти, получени при 
търговия на дребно и търговия на 
едро, включително кости и пръжки без 
мазнини,

Or. de

Обосновка

Отпадъците от търговията на дребно и търговията на едро носят риск, подобен на 
този при кухненските и хранителните отпадъци, поради което трябва да бъдат 
изрично дефинирани като материал от категория 3. 

Изменение 131
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 13 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) продукти от животински произход, 
различни от кухненски отпадъци, които 
след пускането им на пазара с цел 
консумация от човека или хранене на 
животни, вече не са предназначени за 
такава консумация или такова хранене 
на животни поради търговски причини 
или поради производствени проблеми 
или опаковъчни или други дефекти, от 

д) продукти от животински произход, 
различни от кухненски отпадъци, които 
след пускането им на пазара с цел 
консумация от човека или произведени
от материал от категория 3 
продукти за хранене на животни, вече 
не са предназначени за такава 
консумация или такова хранене на 
животни поради търговски причини или 
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които не произтича риск за 
общественото здраве и здравето на 
животните;

поради производствени проблеми или 
опаковъчни или други дефекти, от които 
не произтича риск за общественото 
здраве и здравето на животните;

Or. de

Обосновка

„Andere tierische Erzeugnisse […], die nach Inverkehrbringen […] zur Verfütterung aus 
kommerziellen Gründen oder auf Grund von Herstellungs- und Verpackungsmängeln oder 
anderen Mängeln, von denen kein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeht, 
nicht mehr […] zur Verfütterung bestimmt sind“ dürfen nicht einheitlich als Material der 
Kategorie 3 kategorisiert werden. Dem Wortlaut nach würde damit jegliches zur Verfütterung 
ehemals bestimmtes Futtermittel erfasst werden, also auch solches aus Material der 
Kategorie 1 oder 2 hergestelltes. Die ehemaligen Futtermittel mit/aus tierischen Bestandteilen 
dürfen nur aus Material der Kategorie 3 oder lebensmitteltauglichem Material hergestellt 
worden sein, um sie als Material der Kategorie 3 zu kategorisieren.

Изменение 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 13 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) продукти от животински произход, 
различни от кухненски отпадъци, които 
след пускането им на пазара с цел 
консумация от човека или хранене на 
животни, вече не са предназначени за 
такава консумация или такова хранене 
на животни поради търговски причини 
или поради производствени проблеми 
или опаковъчни или други дефекти, от 
които не произтича риск за 
общественото здраве и здравето на 
животните;

д) продукти от животински произход, 
различни от кухненски отпадъци и 
отпадъци от търговия на едро или 
дребно, които след пускането им на 
пазара, с цел консумация от човека или 
хранене на животни, вече не са 
предназначени за такава консумация 
или такова хранене на животни поради
търговски причини или поради 
производствени проблеми или 
опаковъчни или други дефекти, от които 
не произтича риск за общественото 
здраве и здравето на животните;

Or. en
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Обосновка

Виж обосновката към изменение 1.

Изменение 133
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 13 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) сухоземни безгръбначни, различни от 
видове, които са патогенни за хората 
или животните;

й) водни и сухоземни безгръбначни, 
различни от видове, които са патогенни 
за хората или животните;

Or. de

Обосновка

Водната фауна и нейните странични продукти обхваща и други водни животни, 
различни от посочените, в частност безгръбначни в различни жизнени стадии като 
ларви на насекоми и червеи, които се използват например за производство на храна за 
домашни любимци.

Изменение 134
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 13 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) сухоземни безгръбначни, различни 
от видове, които са патогенни за 
хората или животните;

заличава се

Or. en

Обосновка

Материалите от категория 3 по принцип следва да бъдат подходящи за употреба 
като храна за животни и следователно не бива да включват материали със 
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съмнителен произход.

Изменение 135
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 13 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) умрели животни и части от тях 
от зоологическите родове Rodentia и 
Lagomorpha, с изключение на 
материал от категория 1 или 
категория 2, посочен в член 12, букви 
а)—ж);

заличава се

Or. en

Обосновка

Материалите от категория 3 по принцип следва да бъдат подходящи за употреба 
като храна за животни и следователно не бива да включват материали със 
съмнителен произход.

Изменение 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 13 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) кухненски отпадъци различни от 
посочените в член 11, буква д). 

м) кухненски отпадъци, както и 
отпадъци от търговия на едро и 
дребно, различни от посочените в член 
11, буква д). 

Or. en

Обосновка

Виж обосновката към изменение 1.
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Изменение 137
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Член 13 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) утайка от центрофуги и 
сепаратори от преработка на мляко 
след термична обработка съгласно 
приложение VІІІ, глава І, буква З 
(метод 8)

Or. de

Обосновка

Съгласно мотивите на Комисията - съображение 36 - следва да бъде предвидено, 
материалите, подложени на методи за детоксикация по смисъла на Директива 
2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно 
нежеланите вещества в храните за животни , да могат също да бъдат използвани за 
хранене на животни. След извършването на описания по-долу в този документ процес 
съгласно приложение VІІІ, глава І, буква З (метод 8) утайката от центрофуги и 
сепаратори следва да се третира като детоксикирана по смисъла на съображение 36. 

Изменение 138
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 заличава се
Промяна на категорията

Членове 11, 12 и 13 могат да бъдат 
изменяни от Комисията с цел 
отчитане на научния напредък по 
отношение оценката на нивата на 
риск, при условие че този напредък 
може да бъде установен на основата 
на оценка на риска, извършена от 
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съответната научна институция. 
Никой от изброените в тези членове 
странични животински продукти 
обаче не може да бъде премахван от 
списъците и в тях могат да се правят 
само промени на категорията на 
продукти или да се добавят 
допълнителни странични 
животински продукти.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
48, параграф 4.

Or. de

Обосновка

Възможността Комисията да променя актуалната категоризация на страничните 
животински продукти съгласно процедурата, посочена в член 48, параграф 4, без 
възможност за въздействие по същество от страна на Парламента и Комисията в 
процедура по комитология, се отхвърля, тъй като в случая става дума за такива 
основни неща (разширяване на полето на приложение на регламента), че поради 
значимостта за основните права това може да се извърши само в процедура с 
достатъчно участие на Съвета. 

Изменение 139
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите гарантират, че по 
време на транспортирането им
страничните животински продукти и 
производните им продукти се 
придружават от търговски документ, а 
когато това се изисква от настоящия 
регламент или от мярка, приета в 
съответствие с параграф 5, и от здравен 
сертификат.

2. Субект, който превозва странични 
животински продукти, трябва да 
гарантира, че страничните животински 
продукти и производните им продукти 
се придружават от търговски документ, 
а когато това се изисква от настоящия 
регламент или от мярка, приета в 
съответствие с параграф 5, и от здравен 
сертификат.
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Or. de

Обосновка

Трябва да бъде изяснено кой отговаря за това, продуктите да се придружават от 
търговски документ, за да се създаде възможност за прилагане на тази разпоредба и 
за санкциониране на нарушенията. Отговорността за това трябва да се носи от 
превозвача.

Изменение 140
Niels Busk

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Въпреки това за 
транспортирането на странични 
животински продукти и преработени 
продукти на тяхната собствена 
територия държавите-членки могат 
да одобрят алтернативна система, 
вместо търговски документ. Подобна 
система трябва да бъде одобрена от 
компетентния орган и да гарантира 
пълна проследяемост на всички 
странични животински продукти.

Or. en

Обосновка

Задължителното използване на търговски документ води със себе си значителни 
административни разходи за операторите, които в специфични обстоятелства биха 
могли да бъдат намалени, като се използват алтернативни начини за гарантиране на 
необходимата проследяемост на страничните продукти. В такива случаи 
държавите-членки следва да имат възможността да прилагат алтернативни мерки. 
Тези мерки следва да обхващат само транспортирането в рамките на държавата-
членка. Подобна система трябва да бъде одобрена от компетентния орган и да 
гарантира пълна проследяемост на всички странични животински продукти.  

Изменение 141
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Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Търговският документ съгласно 
алинея 1 може да бъде изготвен в 
електронна форма. В този случай 
производителят, превозвачът и 
получателят на страничните 
животински продукти или 
производните им продукти 
съхраняват и при себе си 
документация с пълните изисквани 
данни в електронна форма. Тези данни 
трябва да са на разположение на 
компетентните органи по всяко 
време при поискване от тяхна 
страна.

Or. de

Обосновка

Липсват - както е в случая със сега действащия регламент - разпоредби за търговски 
документ в електронна форма. За улесняване на търговията следва да бъдат 
включени такива разпоредби.

Изменение 142
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички лица, които експедират, 
транспортират или получават странични 
животински продукти или производните 
им продукти, водят документация за 
пратките и отнасящите се към тях 
търговски документи или здравни 
сертификати.

Всички лица, които експедират, 
транспортират или получават странични 
животински продукти или производните 
им продукти, водят документация за 
пратките. В случай, че съдържанието 
на документацията е включено в тези 
търговски документи или здравни 
сертификати, не е необходима друга 
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документация.

Or. de

Обосновка

Воденето на документация относно търговските документи не следва да бъде 
задължително. В случай, че съдържанието на документацията е включено в 
търговските документи, не е необходимо да се предвиждат задължения за водене на 
друга документация. 

Изменение 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) формата на водената документация; a) минималното съдържание на 
водената документация;

Or. es

Обосновка

Логично е минималното съдържание да се установи чрез процедурата по 
комитология, но форматът следва при всяко положение да се регулира от 
държавите-членки.

Изменение 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите гарантират, че 
материали, за които има подозрения или 
е известно, че не съответстват на 
настоящия регламент, не напускат 
предприятието преди да бъдат 

2. Операторите гарантират, че 
материали, за които има подозрения или 
е известно, че не съответстват на 
настоящия регламент, не напускат 
предприятието, преди да бъдат 
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преработени наново под надзора на 
компетентния орган и преди 
официално наново да се вземат проби 
от тях в съответствие с членове 11 и 
12 от Регламент (ЕО) № 882/2004, с 
изключение на случаите, когато са 
предназначени за унищожаване.

преработени наново, с изключение на 
случаите, когато са предназначени за 
унищожаване.

Or. es

Обосновка

Само ако се открие, че определена партида е била изнесена от предприятието, 
компетентният орган ще трябва да се намеси, за да осъществи контрол над 
събирането, повторната преработка или унищожаването на тази партида.

Изменение 145
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да въведат система, гарантираща 
проследяемостта на всяка 
експедирана партида.

заличава се

Or. de

Обосновка

Die Herkunftssicherung in Artikel 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Artikel 18 der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002. Artikel 17a Absatz 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach 
Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials 
regelt. 

Изменение 146
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Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17а
Проследяемост

1. Проследяемостта на страничните 
животински продукти трябва да бъде 
гарантирана на всички етапи на 
производство, преработка и търговия.
2. Операторите трябва да са в 
състояние да установят всяко лице, 
от което са получили страничен 
животински продукт. За целта те 
създават системи и процедури, чрез 
които могат при поискване да 
съобщят тази информация на 
компетентните органи.
3. Операторите създават системи и 
процедури за установяване на 
предприятията, на които те са 
доставили своите изделия. Тази 
информация трябва да се предостави 
на разположение на компетентните 
органи при поискване.
4. Странични животински продукти, 
които се пускат на пазара на 
Общността или за които се 
предполага, че ще бъдат пуснати на 
пазара на Общността, следва да 
бъдат обозначени или маркирани в 
достатъчна степен чрез подходяща 
документация или информация 
съгласно задълженията, предвидени в 
свързаните с това специфични 
разпоредби, така че да се улесни 
тяхната проследяемост.
5. Разпоредбите за прилагане на 
изискванията на настоящия член по 
отношение на определени сектори 
могат да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 



PE419.854v01-00 46/70 AM\765117BG.doc

BG

регулиране с контрол, посочена в член 
48, параграф 4.

Or. de

Обосновка

Die Herkunftssicherung in Artikel 42 der Ablöseverordnung gilt nur für „andere 
Folgeprodukte“, die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur 
Gewährleistung der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder 
Unternehmer, der mit tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder 
versandten Charge generell sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen 
Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002. Artikel 17a Absatz 4 (neu) gilt daher 
zusätzlich zur Kennzeichnung nach Artikel 15 Absatz 5 Buchstabe c, der insbesondere die 
farbliche Kennzeichnung des Materials regelt.

Изменение 147
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б) държавите-
членки гарантират, че кухненските 
отпадъци се отстраняват от 
лицензирани предприятия, с 
възможност за проверка, 
стерилизират се и се унищожават по 
безопасен начин, посредством 
подходящи операции. Държавите-
членки могат да разрешават 
използването на кухненски отпадъци 
за хранене на свине само при условие 
че се упражнява пълен контрол, във 
всяко едно отношение, за безопасно 
оползотворяване, стерилизация и 
съблюдаване на останалите 
разпоредби на настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Парламентът многократно подчерта, че е необходимо безопасно оползотворяване, 
стерилизация и унищожаване на кухненските отпадъци, с оглед прилагането на 
общата забрана при храните за животни (вж. позицията на ЕП в законодателната 
процедура, утвърждаваща Регламент № 1774/2002, и неговата позиция при първото 
четене на рамковата директива относно отпадъците, приета на 13 февруари 
2007 г.).

Изменение 148
Jan Mulder

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хранене на селскостопански животни, 
различни от животните с ценна кожа, с 
кухненски отпадъци или с храни за 
животни, съдържащи кухненски 
отпадъци или добити от кухненски 
отпадъци;

б) хранене на селскостопански животни, 
различни от животните с ценна кожа, с 
нестерилизирани или стерилизирани
кухненски отпадъци и 
нестерилизирани или стерилизирани 
хранителни отпадъци или с храни за 
животни, съдържащи такива кухненски 
и хранителни отпадъци или добити от 
такива кухненски и хранителни
отпадъци; 

Or. nl

Обосновка

Използването на кухненски и хранителни отпадъци в храната за животни неизбежно 
ще представлява опасност от избухване и разпространяване на инфекциозни болести 
при животните. Подобни случаи имаше многократно в миналото. Освен това, ако се 
разреши животинската храна да съдържа кухненски и хранителни отпадъци, се 
поставя под въпрос принципът за предотвратяване на канибализъм, тъй като не 
може да се гарантира, че храните за животни няма да съдържат протеини от 
животно от същия вид.
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Изменение 149
Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) хранене на селскостопански животни, 
различни от животните с ценна кожа, с 
кухненски отпадъци или с храни за 
животни, съдържащи кухненски 
отпадъци или добити от кухненски 
отпадъци;

б) хранене на селскостопански животни, 
различни от животните с ценна кожа, с 
нестерилизирани кухненски отпадъци 
или с храни за животни, съдържащи 
кухненски отпадъци или добити от 
такива кухненски отпадъци;

Or. en

Обосновка

Парламентът многократно подчерта, че е необходимо безопасно оползотворяване, 
стерилизация и унищожаване на кухненските отпадъци, с оглед прилагането на 
общата забрана при храните за животни (вж. позицията на ЕП в законодателната 
процедура, утвърждаваща Регламент № 1774/2002, и неговата позиция при първото 
четене на рамковата директива относно отпадъците, приета на 13 февруари 
2007 г.).

Изменение 150
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) хранене на селскостопански 
животни с растителна маса, 
директно чрез паша или чрез окосена 
растителна маса от земя, на която 
са полагани органични торове или 
подобрители на почвата, различни от 
оборски тор;

в) прилагането върху ливади и пасища
на торове или подобрители на 
почвата, при производството на 
които са използвани странични 
животински продукти, различни от 
течен тор и стомашно-чревно 
съдържание;

Or. de
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Обосновка

Уредбата, в която се включва само храненето на животни от площи, наторени със 
странични продукти (освен течен тор) не отчита в достатъчна степен опасността.
Поради това следва да се наложи забрана на прилагането върху ливади и пасища на 
органични торове и подобрители на почвата, различни от течен тор и стомашно-
чревно съдържание. В никакъв случай не следва де се предвижда време за изчакване, 
тъй като то в крайна сметка е зависимо от времето и не може да бъде проверено.
Също така на практика не може да се провери спазването на забраната за хранене с 
растителна маса от такива площи.

Изменение 151
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) хранене на риба, отглеждана в 
развъдници, с преработени 
животински протеини, добити от 
трупове или части от трупове на 
отглеждана в развъдници риба от 
същия вид.

заличава се

Or. de

Обосновка

Unklar ist, was unter „Zuchtfischen“ zu verstehen ist, da eine Definition fehlt. Ferner fehlt 
die fachliche Grundlage für das Verfütterungsverbot von aus Schlachtabfällen einer Fischart 
gewonnenem Fischmehl an dieselbe Art. In der Praxis würde die Regelung bedeuten, dass 
Fischmehlfabriken gezwungen wären, zu sortieren und Fischmehle getrennt für jede Art 
herzustellen. Das ist unrealistisch. Mit dieser Regelung würde schließlich eine wichtige 
Eiweißquelle beschränkt, die zumindest zu einem kleinen Teil das Problem der 
Fischmehlgewinnung aus den Weltmeeren reduzieren würde.
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Изменение 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 a
Унищожаване на страничните 

продукти
Материалите от категории 1, 2 и 3:
a) се унищожават като отпадъци в 
одобрено или регистрирано 
екарисажно предприятие:
i) пряко, без предварителна 
преработка; или
ii) след преработката им в одобрено 
предприятие, ако това се изисква от 
компетентния орган, чрез 
стерилизация под налягане и трайно 
маркиране на получения материал;
б) в случай че са отпадъци, се 
унищожават или оползотворяват в 
одобрено или регистрирано 
предприятие за съвместно изгаряне:
i) пряко, без предварителна 
преработка; или
ii) след преработката им в одобрено 
предприятие, ако това се изисква от 
компетентния орган, чрез 
стерилизация под налягане и трайно 
маркиране на получения материал;
в) се унищожават в регламентирано 
депо, след преработка чрез 
стерилизация под налягане в одобрено 
предприятие и трайно маркиране на 
получения материал;

Or. es
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Обосновка

За да се избегне повтарянето на крайните приложения на страничните продукти, 
които са идентични за всички категории, се включва нов член, разглеждащ наведнъж 
възможностите за унищожаване по отношение на всички категории странични 
продукти.

Изменение 153
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел гарантиране на еднообразното 
прилагане на забраните, предвидени в 
параграф 1, Комисията може да 
установява правила по прилагането и 
мерки, които допускат:

2. С цел гарантиране на еднообразното 
прилагане на забраните, предвидени в 
параграф 1, Комисията може да 
установява правила по прилагането и 
прагови нива за храни за животни, 
под които нива случайно замърсяване 
с животински протеини съгласно 
параграф1, букви а) и г), което не 
може да бъде избегнато технически с 
подходящи средства, следва да се 
разглежда като несъществено.

а) хранене на животни с ценна кожа с 
преработени животински протеини, 
добити от трупове или части от 
трупове на животни от същия вид, 
чрез дерогация от параграф 1, буква 
а); и
б) хранене на селскостопански 
животни с растителна маса от земя, 
на която са полагани органични 
торове или подобрители на почвата, 
при условие че пашата или 
коситбата се провежда след като е 
изминал изчаквателен период, който 
гарантира адекватен контрол на 
рисковете за общественото здраве и 
здравето на животните, чрез 
дерогация от параграф 1, буква в).
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящия 
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регламент като го допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
48, параграф 4.

регламент като го допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
48, параграф 4.

Or. de

Обосновка

При храненето на животни с ценна кожа с преработени животински протеини в 
съответствие с член 18, параграф а, буква а и използването за паша на площи, 
третирани с органични торове, става дума за основни разпоредби от регламента. Те 
не би трябвало да се включват в разпоредбите за прилагане съгласно член 18, 
параграф 2. Техническите подробности по спазването на забраните и праговите 
стойности при замърсяването на храните за животни с животински протеини 
следва да се уреждат в разпоредбите по прилагането.

Изменение 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 20 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) в случай на оборски тор, съдържание 
на храносмилателния тракт, отделено 
от храносмилателния тракт, мляко,
продукти на основата на млякото и 
коластра, за които компетентният орган 
счита, че не представляват никакви 
сериозни рискове за разпространение на 
тежки трансмисивни болести, със или 
без предварителна преработка;

ii) в случай на оборски тор, съдържание 
на храносмилателния тракт, мляко, 
продукти на основата на млякото и 
коластра, както и яйца и яйчни 
продукти, за които компетентният 
орган счита, че не представляват 
никакви сериозни рискове за 
разпространение на тежки 
трансмисивни болести, със или без 
предварителна преработка;

Or. es

Обосновка

Фактът, че съдържание на храносмилателния тракт се използва в предприятия за 
производство на биогаз и компост, не следва да задължава операторите да 
извършват скъпоструващо и ненужно предварително отделяне. Отделен и изчистен, 
храносмилателният тракт следва да се класифицира като материал от категория 3. 
В допълнение се предлага яйцата и яйчните продукти да се третират на същата 
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основа, както млякото и непреработените продукти, за целите на разрешените 
видове употреба.

Изменение 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 20 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) полагани без преработка върху земи в 
случая на оборски тор, съдържание на 
храносмилателния тракт, отделено от 
храносмилателния тракт, мляко, 
продукти на основата на млякото и 
коластра, за които компетентният орган 
счита, че не представляват риск за 
разпространение на тежки 
трансмисивни болести;

е) полагани без предварителна 
преработка върху земи, в случая на 
оборски тор, съдържание на 
храносмилателния тракт, отделено от 
храносмилателния тракт, мляко, 
продукти на основата на млякото и 
коластра, както и яйца и яйчни 
продукти, за които компетентният 
орган счита, че не представляват риск за 
разпространение на тежки 
трансмисивни болести;

Or. es

Обосновка

Предлага се яйцата и яйчните продукти да се третират на същата основа, както 
млякото и непреработените продукти, за целите на разрешените видове употреба.

Изменение 156
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 21 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) материал за фураж за 
селскостопански животни или за 
храненето на селскостопански животни, 
различни от животни с ценна кожа, и 
пускани на пазара в съответствие с член 
24, освен в случаите на материали, 

i) материал за фураж или за храненето 
на селскостопански животни, различни 
от животни с ценна кожа, и пускани на 
пазара в съответствие с член 24, освен в 
случаите на материали, посечени в член 
13, букви л) и м);
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посечени в член 13, букви л) и м);

Or. de

Обосновка

Предложението за разпоредба на това място е неясно, тъй като не се разбира, защо 
в подточка i) става дума за „материал за фураж за селскостопански животни или за 
храненето на селскостопански животни, различни от животни с ценна кожа“ (срв. 
също член 23, параграф 1, буква е) и член 41, параграф 1, буква а), подточка i) -
„фуражен материал за хранене на селскостопански животни“). Изборът на 
формулировка следва да бъде еднообразен, ако това не е така, следва в 
съображенията да се разясни какво е основанието за отклоняващата се 
формулировка.

Изменение 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 22 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) използвани за храненето на 
домашни любимци;

заличава се

Or. es

Обосновка

Целта е да се заличи приложението на материали от категория 2 като храна за 
домашни любимци.

Изменение 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 22 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д а) използвани за храна за домашни 
любимци, в случая на материал от 
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категория 3, и при издадено от 
компетентния орган одобрение;

Or. es

Обосновка

Целта е да се заличи приложението на материали от категории 1 и 2 като храна за 
домашни любимци.

Изменение 159
Horst Schnellhardt

Предложение за регламент
Член 22 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в случая на материали от категория 3, 
посочени в член 13, буква е), и на други 
странични животински продукти, 
отстранени в хода на хирургична 
интервенция върху живи животни, 
унищожавани на територията на 
стопанството, ако това е разрешено от
компетентния орган.

е) в случая на материали от категория 3, 
посочени в член 13, буква е), и на други 
странични животински продукти, 
отстранени в хода на хирургична 
интервенция върху живи животни, 
унищожавани на територията на 
стопанството, ако това е разрешено от
националното право.

Or. de

Обосновка

Не е приемливо ветеринарният лекар след всяка хирургична интервенция да отправя 
запитване до компетентния орган как да процедира с получения материал.

Изменение 160
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) методи на преработка на заличава се
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странични животински продукти, 
различни от стерилизация под 
налягане, по-специално по отношение 
параметрите време, температура и 
налягане, които трябва да се 
прилагат при тези методи на 
преработка;

Or. de

Обосновка

Възможността Комисията да променя методите на преработка на страничните 
животински продукти съгласно процедурата, посочена в член 48, параграф 4, без 
възможност за въздействие по същество от страна на Парламента и Комисията в 
процедура по комитология, се отхвърля, тъй като в случая става дума за такива 
основни неща, че поради значимостта за основните права това може да се извърши 
само в процедура с достатъчно участие на Съвета.

Изменение 161
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) транспорта, преработката, 
приложението и унищожаването на 
кухненски и хранителни отпадъци; до 
приемането на общностни 
разпоредби те следва да могат да 
бъдат транспортирани, 
преработвани, използвани и 
унищожавани съгласно националното 
право.

Or. de
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Изменение 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган може чрез 
дерогация от раздели 1 и 2 да разреши, 
при условия, които гарантират контрола 
над рисковете за общественото здраве и 
здравето на животните, събирането и 
приложението на:

1. Компетентният орган може, чрез 
дерогация от раздели 1 и 2, да разреши, 
при условия, които гарантират контрола 
над рисковете за общественото здраве и 
здравето на животните, събирането 
и/или приложението на:

Or. en

Обосновка

Тази промяна предоставя на държавите-членки възможността да използват 
материали от категория 2 и категория 3 за диви животни (член 27, параграф 1, буква 
б), подточка v)), без задължително да ги събират. Поради описаните по-долу причини 
(вж. изменение 4) е особено важно да се позволи този тип дерогация в държави-
членки, в които ефективното запазване на застрашени или защитени видове лешоядни 
диви бозайници и птици изисква тези видове да могат да намират разпръсната мърша 
на открити места в селските райони. Важен източник на такава мърша 
представляват мъртвите животни от екстензивното животновъдство.

Изменение 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 27 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27a 
Държавата-членка може да приеме 
мерки за прилагането на настоящия 
член, уведомявайки Европейската 
комисия, с цел да се изключи 
събирането на материал от 
категории 1, 2 и 3 в определени 
области от мрежата на "Натура 
2000" или в други области, в които, 
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поради причини, свързани със 
запазването на застрашени и 
защитени видове, или защитени 
лешоядни птици, такива мерки са 
необходими за изпълнението на 
разпоредбите на Директиви 
79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО. Такова 
изключение се позволява при 
конкретно уточнени условия по 
отношение на предотвратяването на 
рискове за общественото здраве и 
здравето на животните. 
Тези дерогации не засягат Решение 
2005/830/ЕО и дерогациите, 
предвидени в член 27, параграф 2. 

Or. en

Обосновка

This amendment deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or 
‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 
100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and 
sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird 
populations. 

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and 
there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous 
birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these 
locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme 
vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid 
dogs and therefore rabies in humans.

Изменение 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган може да 
разреши чрез дерогация от раздел 1 и 2 
и в съответствие с условията, 
определени съгласно параграф 3 от

2. Компетентният орган може да 
разреши, чрез дерогация от раздел 1 и 2 
и в съответствие с условията, 
определени съгласно параграф 3 от 
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настоящия член, даването за храна на 
материал от категория 1, посочен в член 
11, буква б), подточка ii), на животни в 
зоологически градини и на застрашени 
или защитени видове лешоядни птици, 
живеещи в своето естествено 
местообитание.

настоящия член, даването за храна на 
материал от категория 1, посочен в член 
11, буква б), подточка ii), на животни в 
зоологически градини и на застрашени 
видове, както и на видове лешоядни 
птици, живеещи в своето естествено 
местообитание.

Or. en

Обосновка

Това ще даде възможност да се вземат предвид всички видове лешоядни птици, които 
са защитени по силата на законодателството на ЕС или на националното 
законодателство, както и други видове (например бозайници), които също са 
лешоядни и понастоящем са застрашени, какъвто е случаят с кафявата мечка (Ursus 
arctos) (която не е включена в обхвата на никоя дерогация, предвидена в действащото 
законодателство).

Изменение 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган може да 
разреши чрез дерогация от раздел 1 и 2 
и в съответствие с условията, 
определени съгласно параграф 3 от 
настоящия член, даването за храна на 
материал от категория 1, посочен в член 
11, буква б), подточка ii), на животни в 
зоологически градини и на застрашени 
или защитени видове лешоядни птици, 
живеещи в своето естествено 
местообитание.

2. Компетентният орган може да 
разреши, чрез дерогация от раздел 1 и 2 
и в съответствие с условията, 
определени съгласно параграф 3 от 
настоящия член, даването за храна на 
материал от категория 1, посочен в член 
11, буква б), подточка ii), на животни в 
зоологически градини и на застрашени 
или защитени видове, живеещи в своето 
естествено местообитание.

Or. es

Обосновка

Регламентът следва да разшири възможността да се използват странични продукти 
при храненето на видове лешоядни птици по по-гъвкав начин, отколкото 
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понастоящем, тъй като е установено, че посочените изключения не са достатъчни, 
за да се избегне намаляването на популациите на птиците. Освен това следва да се 
предвиди подобно изключение за храненето на други защитени видове, по отношение 
на които е установен недостиг на храна и логично намаляване на популациите, като 
употребата им не може да има никакво отношение към хранителната верига на 
човека или животните.

Изменение 166
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган може да 
разреши чрез дерогация от раздел 1 и 2 
и в съответствие с условията, 
определени съгласно параграф 3 от 
настоящия член, даването за храна на 
материал от категория 1, посочен в член 
11, буква б), подточка ii), на животни в 
зоологически градини и на застрашени 
или защитени видове лешоядни птици, 
живеещи в своето естествено 
местообитание.

2. Компетентният орган може да 
разреши чрез дерогация от раздел 1 и 2 
и в съответствие с условията, 
определени съгласно параграф 3 от 
настоящия член, даването за храна на 
материал от категория 1, посочен в член 
11, буква б), подточка ii), на застрашени 
или защитени видове лешоядни птици, 
живеещи в своето естествено 
местообитание.

Or. de

Обосновка

Приложното поле на Регламент (ЕО) № 1774/2002 трябва да бъде ограничено по-
сериозно: например храненето на лъвове или мечки с цели говеда или антилопи или 
храненето на влечуги с мишки съответства на естествения хранителен спектър на 
тези животни и трябва да може да се осъществява без пречки. 
Възможностите за изключения, предвидени в член 27, параграф 2 от настоящия 
проект, не са достатъчни, тъй като се предвиждат само изключения за хранене на 
животни в зоологически градини със съдържащи СРМ мъртви животни или части от 
животни, но не и на циркови животни. 
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Изменение 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) видовете лешоядни птици в 
определени държави-членки, на които 
такъв материал може да се дава за храна

i) видовете в определени държави-
членки, на които такъв материал може 
да се дава за храна;

Or. es

Изменение 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) мерките, необходими, за да се 
гарантира, че не се допуска достъпът 
на други видове до материала, даван за 
храна.

заличава се

Or. es

Обосновка

Създаването на бунищата следва да не се обвързва с ограничително условие, 
позволяващо достъп до тях само на един вид, тъй като и други птици, които ядат 
точно мърша, като брадатия лешояд или скалния орел, могат да се възползват от 
тях.
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Изменение 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) мерките, необходими, за да се 
гарантира, че не се допуска достъпът 
на други видове до материала, даван за 
храна.

ii) конкретно уточнените условия с 
цел предотвратяване на рисковете за 
общественото здраве и здравето на 
животните.

Or. en

Обосновка

Това изменение открива възможността държавите-членки да създават пунктове за 
хранене на животни без ненужни ограничения. Всяка държава-членка би била в 
състояние да създава пунктове за хранене на животни със или без мерки, 
гарантиращи достъп за други видове. Подобна гъвкавост е важна в случаи, като 
например северната част на Испания, където някои места за хранене на лешоядни 
птици могат да се използват от кафявата мечка (Ursus arctos).

Изменение 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква б – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii a) необходимите условия, за да се 
избегнат рискове за общественото 
здраве и здравето на животните.

Or. es

Обосновка

Необходимо е държавите-членки да гарантират, в съответствие с изменението, 
изискващо заличаване на параграф 3, буква б), подточка ii), че не съществуват рискове 
за общественото здраве и здравето на животните.
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Изменение 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) чрез заравяне на умрели домашни 
любимци;

а) чрез заравяне на умрели домашни 
любимци и еднокопитни животни;

Or. en

Изменение 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Големината на посочените в параграф 
1, буква б)отдалечените райони в 
дадена държава-членка не може да 
надхвърля процент от големината на 
нейната сухоземна територия. 

2. Големината на посочените в параграф 
1, буква б) отдалечени райони в дадена 
държава-членка не може да надхвърля 
процент, определен въз основа на 
географски критерии и броя на 
добитъка в района. 

Or. es

Обосновка

Критерият, базиращ се на площта, е недостатъчен за разширяването на 
определението за отдалечените райони. Други аспекти, като например броя на 
добитъка на определена площ или статута на остров, следва също да се вземат 
предвид.
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Изменение 173
Satu Hassi, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) без да се засяга член 15, параграф 1, 
компетентните органи могат да 
разрешат мерки, насочени към 
временното съхраняване на животни 
и части от животни, отговарящи на 
определението от член 12, буква е), в 
условия, които предотвратяват 
възникването на рискове за 
общественото здраве и здравето на 
животните, преди тяхното 
унищожаване в съответствие с член 
20 от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на възможност за съхраняване увеличава гъвкавостта по отношение на 
събирането на страничните животински продукти, без да се излагат на риск 
общественото здраве и здравето на животните. Тази гъвкавост ще подобри 
устойчивостта и екологичния профил на събирането на страничните животински 
продукти (СЖП), поради по-рядкото им събиране и вероятността да се събират по-
малки обеми от тях.

Изменение 174
Satu Hassi, Jill Evans

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) условията, целящи да гарантират 
контрол над рисковете за общественото 
здраве и здравето на животните при 
изгарянето и заравянето на място; 

а) условията, целящи да гарантират 
контрол над рисковете за общественото 
здраве и здравето на животните при 
изгарянето и заравянето на материал 
на място, както и временното 
съхраняване на животни и части от 
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животни до тяхното унищожаване;

Or. en

Обосновка

Въвеждането на възможност за съхраняване увеличава гъвкавостта по отношение на 
събирането на страничните животински продукти, без да се излагат на риск 
общественото здраве и здравето на животните. Тази гъвкавост ще подобри 
устойчивостта и екологичния профил на събирането на страничните животински 
продукти (СЖП), поради по-рядкото им събиране и вероятността да се събират по-
малки обеми от тях.

Изменение 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) максималния процент от 
територията, посочен в параграф 2;

заличава се

Or. es

Обосновка

Критерият, базиращ се на площта, е недостатъчен за разширяването на 
определението за отдалечените райони. Други аспекти, като например броя на 
добитъка на определена площ или статута на остров, следва също да се вземат 
предвид. Следва държавите-членки, а не Комисията, да определят максималния 
процент от територията си, на който може да се предостави статут на отдалечен 
район.



PE419.854v01-00 66/70 AM\765117BG.doc

BG

Изменение 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. Независимо от разпоредбите на 
настоящия член методите, които не 
предполагат изменяне на методите 
на преработка, а изменяне на 
параметрите, посочени за одобрените 
методи, са предмет на одобрение, 
издавано на национално равнище от 
държавата-членка.

Or. es

Обосновка

Процесът, свързан с издаването на одобрение, следва да не се прилага спрямо тези, 
които представляват изменение на параметрите, посочени за вече одобрени методи.

Изменение 177
Elisabeth Jeggle

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Цялостната верига от странични 
животински продукти от мястото 
на добиването им до обработката, 
използването или унищожаването им 
трябва да подлежи на контрол от 
страна на съответните служби.

Or. de

Изменение 178
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Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако официалният контрол и 
надзорът, осъществен от 
компетентния орган, покажат, че 
едно или повече изисквания на 
настоящия регламент не се спазват, 
компетентният орган предприема
съответни действия.

1. Ако изискванията на настоящия 
регламент не се спазват, компетентният 
орган може да приеме съответните 
мерки.

Or. de

Обосновка

Die Vorschrift kann sprachlich verschlankt werden. Unklar ist, weshalb nur amtliche 
Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen zu Maßnahmen führen können; dies muss auch in 
anderen Fällen möglich sein, wenn der Sachverhalt hinreichend eindeutig ist. Die Norm ist 
jedoch als Ermessensvorschrift auszugestalten, da Fälle nur geringer Verstöße denkbar sind, 
in denen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dass gegebenenfalls nur die 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu 
werden.

Изменение 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато оператор възнамерява да 
експедира към друга държава-членка 
материали от категория 1, категория 2 
или месокостно брашно или 
животински мазнини, получени от 
материали от категория 1, 
компетентният орган на държавата-
членка по местоназначение взема по 
заявлението на оператора решение:

1. Когато оператор възнамерява да 
получи от друга държава-членка 
материали от категория 1, категория 2 
или месокостно брашно или 
животински мазнини, получени от 
материали от категория 1, той 
уведомява за това компетентния
орган на своята държава-членка, 
който взема решение: 
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Or. es

Обосновка

Предложената система създава затруднения по отношение на езика и 
идентифицирането на компетентния орган, поради което се оказва по-просто 
операторът по местоназначение да бъде натоварен с изпълнението на тази 
процедура пред своя компетентен орган.

Изменение 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като получи информация за 
експедирането, компетентният за 
местоназначението орган информира 
компетентния за мястото на 
произход орган за пристигането на 
всяка пратка чрез системата 
TRACES.

заличава се

Or. es

Обосновка

Предложената система създава затруднения, тъй като системата TRACES  не 
позволява изпращането на тези съобщения.

Изменение 181
Avril Doyle

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Страничните животински 
продукти, доставяни с цел 
използването им като продукти с 
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техническо приложение при 
разработването, изпитването и 
производството на фармацевтични 
продукти и като лабораторни 
реагенти за други диагностични или 
изследователски цели, се 
освобождават от изискванията, 
предвидени в параграфи 2-4.

Or. en

Обосновка

The Regulation should clearly distinguish between animal by-products moved in large 
volumes between Member States and at risk of entering the food or feed chain and specialist 
animal by-products for pharmaceutical and other diagnostic and research use. The latter are 
safe-sourced, high-value products, which are transported between Member States in very 
small volumes to and from registered suppliers, processors and users. There is negligible risk 
of these specialist products entering the food or feed chain. Paragraphs 2 to 4 would 
constitute a heavy and disproportionate regulatory burden on, as well as excessive 
compliance costs for suppliers, processors and users.)

Изменение 182
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) тези продукти а) тези продукти

i) не са с целево приложение като 
фуражен материал за хранене на 
селскостопански животни или за 
наторяване на земи, от които ще се 
хранят такива животни, или

i) не са за наторяване на земи, от които 
ще се хранят селскостопански
животни,

ii) са предназначени за храна на 
животни с ценна кожа и

Or. de

Обосновка

Съгласно заглавието тук се приемат разпоредби за пускането на пазара на други 
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производни продукти извън хранителната верига на животните. Поради това 
ограниченията не са необходими.
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