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Pozměňovací návrh 83
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vedlejší produkty živočišného původu 
vznikají zejména při porážení zvířat pro 
lidskou spotřebu a v průběhu neškodného 
odstraňování mrtvých zvířat a v rámci 
opatření pro tlumení nákazy. Bez ohledu na 
původ představují tyto produkty 
potenciální riziko pro zdraví zvířat, veřejné 
zdraví a pro životní prostředí. Toto riziko 
je třeba vhodně kontrolovat, buď 
zajištěním bezpečných prostředků pro 
neškodné odstranění takových produktů 
nebo jejich využitím pro jiné účely 
v případě, že jsou dodrženy přísné 
podmínky, které snižují zdravotní rizika 
spojená s těmito produkty na minimum.

(2) Vedlejší produkty živočišného původu 
vznikají zejména při porážení zvířat pro 
lidskou spotřebu, při výrobě potravin 
živočišného původu, jako jsou mléčné 
výrobky, a v průběhu neškodného 
odstraňování mrtvých zvířat a v rámci 
opatření pro tlumení nákazy. Bez ohledu na 
původ představují tyto produkty 
potenciální riziko pro zdraví zvířat, veřejné 
zdraví a pro životní prostředí. Toto riziko 
je třeba vhodně kontrolovat, buď 
zajištěním bezpečných prostředků pro 
neškodné odstranění takových produktů 
nebo jejich využitím pro jiné účely 
v případě, že jsou dodrženy přísné 
podmínky, které snižují zdravotní rizika 
spojená s těmito produkty na minimum.

Or. nl

Pozměňovací návrh 84
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1923/2006 ze dne 
18. prosince 2006, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení 
pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci 
některých přenosných spongiformních 
encefalopatií, umožňuje z právního 
hlediska za určitých podmínek znovu 
povolit používání masokostní moučky 
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v krmivech pro nepřežvýkavce. Je 
výslovně stanoveno, že uvolnění 
stávajícího zákazu používání masokostní 
moučky je podmíněno dostupností testů, 
na jejichž základě lze rozlišit živočišné 
bílkoviny různých živočišných druhů. 
Evropská komise proto činí vše, co je 
v jejích možnostech, aby byly co nejdříve 
k dispozici ověřené testy pro jednotlivé 
živočišné druhy, a masokostní moučka tak 
mohla být používána jako hodnotný zdroj 
bílkovin v živočišných krmivech pro 
nepřežvýkavce při současném vyloučení 
kanibalismu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 85
Jan Mulder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) V minulosti způsobilo přidávání 
odpadu ze stravovacích zařízení do krmiv 
pro zvířata v řadě případů vypuknutí 
infekčních nákaz zvířat. Kromě toho, je-li 
povoleno přidávání odpadu ze 
stravovacích zařízení do krmiv pro zvířata, 
nelze zaručit, že suroviny získané ze zvířat 
určitého živočišného druhu nebudou 
použity jako krmivo pro stejný druh.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 86
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kromě toho by se pravidla stanovená 
v tomto nařízení měla z důvodu prevence 
rizika vznikajícího v souvislosti s volně 
žijícími zvířaty vztahovat i na mrtvá těla 
těchto zvířat nebo jejich části, u nichž 
existuje podezření z přenosné nákazy.
Z tohoto použití pravidel by však neměla 
vyplývat povinnost sbírat a odstraňovat těla 
volně žijících zvířat, která uhynula nebo 
která byla ulovena ve svém přírodním 
stanovišti. Jsou-li dodržovány správné 
metody lovu, mohou být střeva a další části 
těl volně žijící zvěře bezpečně neškodně 
odstraněny na místě. Na vedlejší produkty 
živočišného původu z ulovené zvěře by se 
ustanovení tohoto nařízení měla vztahovat 
pouze do stejné míry, do jaké se právní 
předpisy o hygieně potravin vztahují na 
uvádění této zvěře na trh, a pokud zahrnují 
činnosti prováděné provozovnami na 
zpracování zvěře.

(13) Kromě toho by se pravidla stanovená 
v tomto nařízení měla z důvodu prevence 
rizika vznikajícího v souvislosti s volně 
žijícími zvířaty vztahovat i na mrtvá těla 
těchto zvířat nebo jejich části, u nichž 
existuje podezření z přenosné nákazy.
Z tohoto použití pravidel by však neměla 
vyplývat povinnost sbírat a odstraňovat těla 
volně žijících zvířat, která uhynula nebo 
která byla ulovena ve svém přírodním 
stanovišti. Jsou-li dodržovány právní 
normy týkající se lovu, mohou být střeva a 
další části těl volně žijící zvěře bezpečně 
neškodně odstraněny na místě. Na vedlejší 
produkty živočišného původu z ulovené 
zvěře by se ustanovení tohoto nařízení 
měla vztahovat pouze do stejné míry, do 
jaké se právní předpisy o hygieně potravin 
vztahují na uvádění této zvěře na trh, a 
pokud zahrnují činnosti prováděné 
provozovnami na zpracování zvěře.

Or. de

Odůvodnění

Formulace „správné metody lovu“ je neurčitý právní pojem, který v právních předpisech o 
myslivosti neexistuje, a mohla by proto vést k právní nejistotě a nesrovnalostem. Protože se 
honitba v příslušném členském státě řídí jeho příslušnými právními normami, je v zájmu 
dosažení cíle nutné tuto jasnou definici uvést.
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Pozměňovací návrh 87
John Bowis, Neil Parish

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Vedlejší produkty živočišného původu 
by měly být používány pouze, pokud jsou 
rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat 
v průběhu jejich zpracování a uvádění 
produktů vyrobených na základě vedlejších 
produktů živočišného původu na trh 
snížena na minimum. Není-li tato možnost 
dostupná, měly by být vedlejší produkty 
živočišného původu za bezpečných 
podmínek neškodně odstraněny. Možnosti 
pro používání vedlejších produktů 
živočišného původu různých kategorií by 
měly být upřesněny tak, aby byly jednotné 
s právními předpisy Společenství.

(33) Vedlejší produkty živočišného 
původu by měly být používány pouze, 
pokud jsou rizika pro veřejné zdraví a 
zdraví zvířat v průběhu jejich zpracování 
a při uvádění produktů vyrobených na 
základě vedlejších produktů živočišného 
původu na trh nebo jejich použití snížena 
na minimum. Takové zpracování a 
uvedení na trh by mělo být schváleno 
příslušnými orgány. Pokud jsou vedlejší 
produkty živočišného původu a získané 
produkty takto používány, neměly by být 
klasifikovány jako odpad, ale jako 
produkty. Není-li tato možnost 
schváleného použití dostupná, měly by 
být vedlejší produkty živočišného 
původu za bezpečných podmínek 
neškodně odstraněny jako odpad.
Možnosti pro používání vedlejších 
produktů živočišného původu různých 
kategorií by měly být upřesněny tak, aby 
byly jednotné s právními předpisy 
Společenství. Seznam schválených 
použití by měla vést Komise a měl by být 
aktualizován postupem projednávání ve 
výborech.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo potřebné jasnosti mezi vedlejšími produkty živočišného původu 
a získanými produkty používanými jako produkty a právními předpisy o odpadech. 
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Pozměňovací návrh 88
John Bowis, Neil Parish

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Neškodné odstranění vedlejších 
produktů živočišného původu a získaných 
produktů by mělo být prováděno v souladu 
s právními předpisy z oblasti životního 
prostředí týkajícími se skládek a spalování 
odpadů. Aby byla zajištěna jednotnost, 
mělo by být spalování prováděno v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 
o spalování odpadů22. Spoluspalování 
odpadů, buď ve formě opětovného 
zpracování nebo neškodného odstranění, 
musí splňovat podobné podmínky pro 
schválení a provoz jako spalování odpadů, 
zejména co se týče mezních hodnot emisí 
do ovzduší, vypouštění odpadních vod a 
zbytků, kontroly a sledování a požadavků 
na měření. V důsledku toho by mělo být 
povoleno přímé spoluspalování všech tří 
kategorií materiálů bez předchozího 
zpracování.

(34) Neškodné odstranění vedlejších 
produktů živočišného původu a získaných 
produktů jako odpadu by mělo být 
prováděno v souladu s právními předpisy 
z oblasti životního prostředí týkajícími se 
skládek a spalování odpadů. Aby byla 
zajištěna jednotnost, mělo by být spalování 
prováděno v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 
o spalování odpadů22. Spoluspalování 
odpadů, buď ve formě opětovného 
zpracování nebo neškodného odstranění, 
musí splňovat podobné podmínky pro 
schválení a provoz jako spalování odpadů, 
zejména co se týče mezních hodnot emisí 
do ovzduší, vypouštění odpadních vod a 
zbytků, kontroly a sledování a požadavků 
na měření. V důsledku toho by mělo být 
povoleno přímé spoluspalování všech tří 
kategorií materiálů bez předchozího 
zpracování, pokud bylo rozhodnuto, že 
mají být odstraněny jako odpad a 
nebudou zpracovány nebo použity jako 
produkty nebo získané produkty.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo potřebné jasnosti mezi vedlejšími produkty živočišného původu 
a získanými produkty jako produkty a právními předpisy o odpadech. 
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Pozměňovací návrh 89
Frieda Brepoels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Neškodné odstranění vedlejších 
produktů živočišného původu a získaných 
produktů by mělo být prováděno v souladu 
s právními předpisy z oblasti životního 
prostředí týkajícími se skládek a spalování 
odpadů. Aby byla zajištěna jednotnost, 
mělo by být spalování prováděno v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 
o spalování odpadů. Spoluspalování 
odpadů, buď ve formě opětovného 
zpracování nebo neškodného odstranění, 
musí splňovat podobné podmínky pro 
schválení a provoz jako spalování odpadů, 
zejména co se týče mezních hodnot emisí 
do ovzduší, vypouštění odpadních vod a 
zbytků, kontroly a sledování a požadavků 
na měření. V důsledku toho by mělo být 
povoleno přímé spoluspalování všech tří 
kategorií materiálů bez předchozího 
zpracování.

(34) Neškodné odstranění vedlejších 
produktů živočišného původu a získaných 
produktů by mělo být prováděno v souladu 
s právními předpisy z oblasti životního 
prostředí týkajícími se skládek a spalování 
odpadů. Aby byla zajištěna jednotnost, 
mělo by být spalování prováděno v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 
o spalování odpadů. Spoluspalování 
odpadů, buď ve formě využití nebo 
neškodného odstranění, musí splňovat 
podobné podmínky pro schválení a provoz 
jako spalování odpadů, zejména co se týče 
mezních hodnot emisí do ovzduší, 
vypouštění odpadních vod a zbytků, 
kontroly a sledování a požadavků na 
měření. V důsledku toho by mělo být 
povoleno přímé spoluspalování všech tří 
kategorií materiálů bez předchozího 
zpracování.

Or. nl

Odůvodnění

Termín „využití“ je správnější a jednoznačnější než termín „opětovné zpracování“. Tento 
termín se rovněž používá v rámcové směrnici o odpadech 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh 90
Frieda Brepoels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Použití vedlejších produktů (35) Použití vedlejších produktů 
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živočišného původu nebo získaných 
produktů jako paliva ve spalovacím 
procesu by mělo být povoleno a nemělo být
považováno za neškodné odstraňování 
odpadu. Toto použití by nicméně mělo být 
prováděno za podmínek, které zajistí 
ochranu veřejného zdraví a zdraví zvířat 
a rovněž dodržování příslušných norem
v oblasti životního prostředí.

živočišného původu nebo získaných 
produktů jako paliva ve spalovacím 
procesu může být povoleno a považuje se
za využití. Toto použití by nicméně mělo 
být prováděno za podmínek, které zajistí 
ochranu veřejného zdraví a zdraví zvířat,
a v souladu s normami v oblasti životního 
prostředí uvedenými ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 
o spalování odpadů.

Or. nl

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Nařízení (ES) č. 1774/2002 povoluje 
krmení ohrožených druhů mrchožravých 
ptáků žijících ve svém přírodním stanovišti 
materiálem kategorie 1. Aby byl pro 
zachování uvedených druhů poskytnut 
přiměřený nástroj, měl by být uvedený 
postup krmení v rámci tohoto nařízení 
i nadále povolen v souladu podmínkami 
pro prevenci šíření nákaz.

(45) Nařízení (ES) č. 1774/2002 povoluje 
krmení ohrožených druhů mrchožravých 
ptáků žijících ve svém přírodním stanovišti 
materiálem kategorie 1. Aby byl pro 
ochranu uvedených i dalších ohrožených 
či chráněných druhů poskytnut přiměřený 
nástroj, měl by být uvedený postup krmení 
v rámci tohoto nařízení i nadále povolen 
v souladu podmínkami pro prevenci šíření 
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nákaz.

Or. es

Odůvodnění

Zřizování hnojišť pro krmení supů (tzv. muladares) není vhodné omezovat pouze na 
mrchožravé ptáky. Další ptáci, kteří jsou příležitostně mrchožraví a patří k ohroženým nebo 
chráněným druhům, jako je orlosup bradatý nebo orel královský, by je mohli rovněž využívat.

Pozměňovací návrh 92
Satu Hassi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Aby se zajistila kontrola možného 
rizika, lze uplatnit tlakovou sterilizaci a 
pomocné podmínky dopravy. Aby byla 
zajištěna zpětná vysledovatelnost a 
spolupráce mezi příslušnými orgány 
členských států kontrolujících 
přemísťování materiálu, měl by být pro 
poskytování informací o odesílání 
veškerého materiálu kategorie 1 a kategorie 
2 a produktů získaných z asanačních služeb 
a zpracovaných živočišných bílkovin 
kategorie 3 používán systém TRACES, 
zavedený rozhodnutím Komise 
2004/292/ES ze dne 30. března 2004 
o zavedení systému Traces. 

(51) Aby se zajistila kontrola možného 
rizika, lze uplatnit tlakovou sterilizaci a 
pomocné podmínky dopravy. Aby byla 
zajištěna zpětná vysledovatelnost a aby se 
zabránilo nelegálním změnám označení 
masa a masných výrobků, které 
v minulosti způsobily skandály se 
zkaženým masem, měla by se zvýšit 
spolupráce mezi příslušnými orgány 
členských států kontrolujících 
přemísťování materiálu. Proto by měl být 
pro poskytování informací o odesílání 
veškerého materiálu kategorie 1 a kategorie 
2 a produktů získaných z asanačních služeb 
a zpracovaných živočišných bílkovin 
kategorie 3 používán systém TRACES, 
zavedený rozhodnutím Komise 
2004/292/ES ze dne 30. března 2004 
o zavedení systému Traces. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – podbod i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) u nichž neexistuje podezření z nákazy 
přenosné na člověka nebo zvířata, kromě 
vodních živočichů vyložených 
k obchodním účelům,

Netýká se českého znění.

Or. es

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 94
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vedlejší produkty živočišného původu 
z volně žijící zvěře a z masa volně žijící 
zvěře podle čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení 
(ES) č. 853/2004;

Netýká se českého znění

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 95
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) tekuté mléko, mlezivo a produkty z nich 
získané, které jsou vyrobeny, 
přechovávány a neškodně odstraněny nebo 
použity v hospodářství svého původu;

d) syrové mléko, mlezivo a produkty z nich
získané, které jsou vyrobeny, 
přechovávány a neškodně odstraněny nebo 
použity v hospodářství svého původu;

Or. de

Odůvodnění

Pojem „tekuté mléko“ není definován ani v nařízení o vedlejších produktech živočišného 
původu ani v nařízeních týkajících se hygieny. Proto se považuje za účelné užívat pojem 
„syrové mléko“.

Vymezení vůči sušenému mléku, jak tomu bylo ještě v nařízení (ES) č. 1774/2002, již není 
nutné, neboť je nyní v téže větě uvedeno „a produkty z nich získané“, a proto by sem patřil 
také mléčný prášek a z něj vyráběné sušené mléko.

Pozměňovací návrh 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vedlejší vaječné produkty, které jsou 
získávány, uchovávány, likvidovány nebo 
používány v hospodářství svého původu;

Or. es

Odůvodnění

Stejným způsobem jako k mléku a mléčným výrobkům je třeba přistupovat k povolenému 
používání dalších vedlejších produktů s podobnými riziky, jako jsou vejce a skořápky, jež byly 
vyprodukovány v hospodářství svého původu.
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Pozměňovací návrh 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) malá množství vedlejších produktů 
kategorie 3 vyprodukované v souladu 
s vnitrostátními předpisy 
v maloobchodních zařízeních, jejichž 
činnost je okrajová a omezená na místní 
úrovni.

Or. es

Odůvodnění

Výjimka se musí vztahovat na malá množství vedlejších produktů kategorie 3, jež pocházejí 
v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy z maloobchodních zařízení a u nichž by 
uplatňování opatření týkajících se skladování a sběru podle tohoto nařízení neodpovídalo 
povaze a množství vedlejších produktů, které takto vznikají.

Pozměňovací návrh 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odpad ze stravovacích zařízení, pokud f) odpad ze stravovacích zařízení a také 
odpad z maloobchodu a velkoobchodu, 
pokud 

Or. en

Odůvodnění

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.
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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.

Pozměňovací návrh 99
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) tukové produkty, které byly v souladu 
s ustanoveními prováděcích opatření 
vyrobeny hydrolýzou, saponifikací nebo 
hydrogenací z živočišných tuků. 

Or. de

Odůvodnění

Tukové produkty z živočišných tuků nejsou po hydrolýze, saponifikaci nebo hydrogenaci pro 
veřejné zdraví ani zdraví zvířat nebezpečné. 

Pozměňovací návrh 100
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) vedlejší produkty živočišného původu, 
které jsou určeny pro krmení 
masožravých nebo všežravých volně 
žijících druhů zvířat, jež jsou chovány 
lidmi a nejsou určeny k lidské spotřebě, 
pokud jsou krmeny vedlejšími produkty 
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živočišného původu, které odpovídají 
přirozené skladbě potravy nebo jsou jí 
podobné, pokud se nejedná o vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
způsobují zvýšené riziko TSE.

Or. de

Odůvodnění

Rozsah působnosti nařízení (ES) č. 1774/2002 se musí více omezit: Krmení lvů nebo medvědů 
např. celým hovězím dobytkem nebo antilopami či krmení plazů myšmi odpovídá přirozené 
skladbě potravy těchto zvířat, a nemělo by se mu bránit. 

Výjimky uvedené v čl. 27 odst. 2 předloženého návrhu nejsou dostačující, neboť se jedná 
pouze o výjimky týkající se krmení zvířat chovaných v zoologických zahradách  mrtvými 
zvířaty infikovaných rizikovým materiálem (SRM) nebo jejich částmi, a nikoliv o výjimky 
týkající se krmení zvířat chovaných v cirkusech. 

Pozměňovací návrh 101
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) krmivo pro zvířata v zájmovém chovu 
k využití v místě, pocházející ze zvířat 
poražených v hospodářství svého původu 
za účelem využití jako potraviny pouze 
chovatelem a jeho rodinou v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy;

Or. de

Odůvodnění

V návrhu chybí výjimka z rozsahu působnosti podle čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 
1774/2002. Tato výjimka by měla být opět uvedena a měla by se rozšířit o výjimku pro 
nesyrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu poražená v hospodářství svého původu. 
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Pozměňovací návrh 102
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl, 2 – odst. 2 – písm. g c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) krmivo pro zvířata v zájmovém chovu 
vyráběné v registrovaných provozovnách 
na výrobu potravin z materiálů 
způsobilých k výrobě potravin a za 
stejných hygienických podmínek jako 
potraviny;

Or. de

Odůvodnění

Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu vyráběné v registrovaných provozovnách na výrobu 
potravin z materiálů způsobilých k výrobě potravin a za stejných hygienických podmínek jako 
potraviny by mělo být z rozsahu působnosti vyňato. V těchto provozovnách není nutná žádná 
další regulace podle právních předpisů týkajících se vedlejších produktů. 
Schválené potravinářské provozovny s větším odbytem a širším okruhem působnosti by však 
měly mít být povinně registrovány, jak stanoví čl. 7 odst. 1 písm. a) ve spojení s článkem 32. 

Pozměňovací návrh 103
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) krmivo pro zvířata v zájmovém chovu 
vyráběné výhradně z poživatelných 
poražených těl zvířat nebo jejich částí, jež 
pochází z maloobchodních prodejen nebo 
z míst k prodejnímu místu připojených, 
kde k bourání, zpracování a uskladnění 
dochází pouze za účelem přímého prodeje 
spotřebiteli na místě;

Or. de
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Odůvodnění

V návrhu chybí výjimka z rozsahu působnosti podle čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 
1774/2002. Tato výjimka by měla být opět uvedena a měla by se rozšířit o výjimku pro 
nesyrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu. 

Pozměňovací návrh 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zavedou na svém území 
pravidla pro činnost, zařízení a personál 
uvedené v odst. 2 písm. db) tohoto článku.
Tato pravidla by měla zajistit plnění cílů 
tohoto nařízení.

Or. es

Odůvodnění

Předpisy pro nakládání s vedlejšími produkty, jež pocházejí z maloobchodních zařízení 
(řeznictví, rybárny), by měly být stanoveny na úrovni jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tímto nařízením nejsou dotčeny
veterinární právní předpisy Společenství, 
jejichž cílem je tlumení a eradikace nákaz 
zvířat.

4. Tímto nařízením nejsou dotčena
příslušná pravidla Společenství v oblasti 
veřejného zdraví a zdraví zvířat, včetně 
přísnějších pravidel pro prevenci, tlumení
a eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií. 

Or. es
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Odůvodnění

Formulace pozměňovacího návrhu je přesnější než odkaz na „veterinární předpisy 
Společenství“.

Pozměňovací návrh 106
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) „kalem z odstředivky a separátoru“ 
rozumí materiál vzniklý při 
čištění/odstředění syrového mléka, při 
němž vzniká odstředěné mléko a smetana 
jako vedlejší produkt. 

Or. de

Odůvodnění

Vložením výše uvedeného bodu 26) bude vložené písmeno n) v níže uvedeném článku 13 
jednoznačně definováno. 

Pozměňovací návrh 107
John Bowis, Neil Parish

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25b) „spalováním jako palivo“ rozumí 
řízená a rychlá exotermická oxidace 
vedlejších produktů živočišného původu 
nebo získaných produktů k výrobě 
užitečné energie v povoleném spalovacím 
procesu. 

Or. en
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Odůvodnění

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. 

Pozměňovací návrh 108
Frieda Brepoels

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) „spalováním jako palivo“ rozumí 
použití vedlejších produktů živočišného 
původu a získaných produktů přímo na 
místě výroby k získávání energie na 
základě procesu spalování, a to v souladu 
s normami v oblasti životního prostředí 
uvedenými ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. 
prosince 2000 o spalování odpadů;

Or. nl

Odůvodnění

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 
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. 
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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.

Pozměňovací návrh 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí mít na svém území 
zavedenou přiměřenou infrastrukturu, 
která zajistí, že vedlejší produkty 
živočišného původu jsou

1. Členské státy zajistí na svém území 
vytvoření přiměřené infrastruktury, která 
zajistí, že vedlejší produkty živočišného 
původu jsou

Or. es

Odůvodnění

Členské státy musí zajistit dodržování platných předpisů, ale není jejich povinností poskytovat 
provozovatelům prostředky potřebné k dodržení základní zásady „znečišťovatel platí“. 

Pozměňovací návrh 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí systém sběru a neškodného 
odstraňování vedlejších produktů 
živočišného původu, který bude účinně 
fungovat a který bude průběžně sledován 
příslušným orgánem; 

a) zajistí vytvoření a fungování systému
sběru a neškodného odstraňování 
vedlejších produktů živočišného původu;

Or. es

Odůvodnění

Členské státy musí zajistit dodržování platných předpisů, ale v žádném případě není jejich 
povinností poskytovat provozovatelům prostředky potřebné k jejich plnění.
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Pozměňovací návrh 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) manipulace nebo výroba krmiva pro 
zvířata v zájmovém chovu podle čl. 45 
třetího pododstavce.

vypouští se 

Or. es

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) manipulace nebo výroba jiných 
vedlejších produktů než těch, které jsou 
uvedeny v čl. 2 odst. 3, kromě manipulace 
nebo výroby krmiv pro zvířata v zájmovém 
chovu a skladování produktů živočišného 
původu, jež mají sloužit jako suroviny pro 
výrobu krmiv;

Or. es
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Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 113
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výjimky z povinnosti obdržet schválení Výjimky z povinnosti obdržet schválení a 
registrovat se 

Or. de

Odůvodnění

Některé provozovny, které podle nařízení o vedlejších produktech živočišného původu  nemusí 
obdržet schválení, musí být podle článku 32 před zahájením své činnosti  registrovány 
příslušným orgánem. Z bodu odůvodnění 23 vyplývá, že by tato registrace měla být učiněna, 
popř. že je nutná. Ve formulaci týkající se povinnosti registrace by se proto nemělo odkazovat 
na podání žádosti, ale měla by být stanovena ohlašovací povinnost. Jinak by neměl smysl ani 
článek 31 (zejména odstavec 2). 

Pozměňovací návrh 114
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) činnosti, které spadají pod schválení 
nebo registraci zařízení a provozoven 
schválených nebo registrovaných

a) činnosti, na které mají mít provozovny 
schválení v souladu s nařízením (ES) č. 
853/2004, 
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v souladu s:
i) nařízením (ES) č. 853/2004, nebo

ii) nařízením (ES) č. 183/2005;

Or. de

Odůvodnění

Uvedení výrazu „zařízení“ není v tomto předpisu systematické (v nařízení (ES) č. 853/2004 a 
č. 183/2005 podléhají schválení pouze provozovny, nikoli zařízení). Zamítá se, aby povinnosti 
obdržet schválení nepodléhaly provozovny, v nichž se zpracovává, skladuje a jinak nakládá s 
vedlejšími produkty živočišného původu, registrované podle nařízení (ES) č. 853/2004 nebo č. 
183/2005 nebo schválené podle nařízení (ES) č. 183/2005, protože se v těchto provozovnách 
před zahájením jejich činnosti neprovádí žádná komplexní kontrola, což je příčinou 
nedostatečného dohledu. 

Pozměňovací návrh 115
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) činnosti, které spadají pod schválení 
nebo registraci zařízení a provozoven 
schválených nebo registrovaných
v souladu s:

a) činnosti, na které mají mít provozovny 
schválení v souladu s:

i) nařízením (ES) č. 853/2004, nebo i) nařízením (ES) č. 853/2004, nebo

ii) nařízením (ES) č. 183/2005; ii) nařízením (ES) č. 183/2005;

Or. de

Odůvodnění

Die Nennung von "Anlagen" in dieser Vorschrift ist nicht systemkonsequent: In VO (EG) Nr. 
853/2004 und Nr. 183/2005 werden nur Betriebe, keine Anlagen zugelassen (vgl. Artikel 7 
Abs. 1 Buchst. a Nr. ii der VO über tierische Nebenprodukte). Die Begriffe sollten daher 
einheitlich verwendet werden. Eine Zulassungsfreiheit für die Verarbeitung, Lagerung und 
sonstige Handhabung tierischer Nebenprodukte in gemäß der VO (EG) Nr. 853/2004 oder 
VO (EG) Nr. 183/2005 registrierten Betrieben wird abgelehnt, weil bei diesen Betrieben vor 
Aufnahme der Tätigkeit keine umfassende Prüfung erfolgt. 
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Pozměňovací návrh 116
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zařízení na výrobu bioplynu a 
kompostování, v nichž jsou vedlejší 
produkty živočišného původu a získané 
produkty přeměňovány v souladu se 
standardními parametry stanovenými 
podle čl. 9 písm. c);

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Zamítá se všeobecné zproštění povinnosti obdržet schválení vztahující se na zařízení na 
výrobu bioplynu a kompostování, v nichž jsou vedlejší produkty živočišného původu a získané 
produkty přeměňovány v souladu se standardními parametry stanovenými podle čl. 9 písm. c). 
Považuje se za nutné, aby povinnosti obdržet schválení podléhala zařízení, která zpracovávají 
materiály citlivé z hlediska nákazy zvířat, jako jsou jateční odpad, prošlé potraviny nebo 
odpad ze stravovacích zařízení, s cílem vyloučit případné zdroje nebezpečí již před uvedením 
zařízení do provozu.  

Pozměňovací návrh 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zařízení na výrobu bioplynu 
a kompostování, v nichž jsou vedlejší 
produkty živočišného původu a získané 
produkty přeměňovány v souladu se 
standardními parametry stanovenými 
podle čl. 9 písm. c);

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

I kdyby se u uvedených zařízení nevyžadovalo povolení, nadále by trvala povinnost orgánů 
státní správy kontrolovat, zda jsou dodržovány platné předpisy. Zproštěním povinnosti získat 
povolení se nesníží administrativní zátěž těchto zařízení, o což Komise usiluje.

Pozměňovací návrh 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zařízení a provozovny, které podléhají 
kapitole VI oddílu 2, kromě zařízení 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. f).

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Pro zajištění souladu s předloženým PN, který začleňuje nové písmeno fa) do čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 119
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zařízení a provozovny, které mají 
výjimku z povinnosti obdržet schválení 
v souladu s odst. 1 písm. a), b) a c), musejí
být na základě žádosti provozovatele 
zaregistrovány u příslušného úřadu.

2. Provozovny, jejichž zařízení nebo 
provozovny mají výjimku z povinnosti 
obdržet schválení v souladu s odst. 1 písm. 
a), b) a c), musejí tato zařízení nebo 
provozovny před zahájením činnosti 
ohlásit za účelem registrace u příslušného 
orgánu, a to způsobem, jaký tento orgán 
vyžaduje. 

Žádost musí obsahovat tyto informace: Provozovatel musí uvést minimálně tyto 
informace:

a) kategorie používaných vedlejších a) kategorie používaných vedlejších 
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produktů živočišného původu; produktů živočišného původu;
b) charakter prováděných činností, které 
využívají vedlejší produkty živočišného 
původu nebo získané produkty jako 
výchozí materiál, pro nějž se žádost 
podává.

b) charakter prováděných činností, které 
využívají vedlejší produkty živočišného 
původu nebo získané produkty jako 
výchozí materiál, pro nějž se žádost 
podává.

Or. de

Odůvodnění

Některé provozovny, které podle nařízení o vedlejších produktech živočišného původu  nemusí 
obdržet schválení, musí být podle článku 32 před zahájením své činnosti  registrovány 
příslušným orgánem. Z bodu odůvodnění 23 vyplývá, že by tato registrace měla být učiněna, 
popř. že je nutná. Ve formulaci o povinnosti registrovat se by se proto nemělo odkazovat na 
podání žádosti, ale měla by být stanovena ohlašovací povinnost. Jinak by neměl smysl ani 
článek 31 (zejména odstavec 2). 

Pozměňovací návrh 120
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Provozovny, které jsou schváleny nebo 
registrovány podle jiných právních 
předpisů Společenství a které odebírají, 
shromažďují, skladují, přepravují nebo 
zpracovávají vedlejší produkty živočišného 
původu či s nimi manipulují, musí 
splňovat také právní předpisy stanovené 
tímto nařízením. 

Or. de

Odůvodnění

Zařízení nebo provozovna, která je schválena nebo registrována podle nařízení (ES) č. 
853/2004 nebo nařízení (ES) č. 183/2005, nemusí mít pro činnost ve smyslu nařízení o 
vedlejších produktech živočišného původu žádné dodatečné povolení. V bodu odůvodnění 24 
se uvádí, že povolení udělená podle těchto nařízení zohledňují cíle nařízení o vedlejších 
produktech živočišného původu. Proto je nutné stanovit, že v těchto případech platí také 
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ustanovení týkající se podmínek schválení podle předpisů pro vedlejší produkty.

Pozměňovací návrh 121
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení zařízení schválení provozoven a zařízení 

Or. de

Odůvodnění

Tento režim (schválení zařízení po prohlídce na místě, podmínečné schválení) by se měl 
rozšířit také na provozovny. Znění by se mělo upravit analogicky podle předpisu v čl. 31 odst. 
2 nařízení (ES) č. 882/2004. Dále by se mělo objasnit, že jak s podmínečným tak i s konečným 
schválením mohou být spojeny určité povinnosti. 

Pozměňovací návrh 122
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán schválí zařízení za 
podmínky, že provozovatel spolu se 
žádostí předloží důkaz, že:

1. Příslušný orgán schválí provozovnu 
nebo zařízení za podmínky, že 
provozovatel spolu se žádostí předloží 
důkaz, že:

Or. de

Odůvodnění

Tento režim (schválení zařízení po prohlídce na místě, podmínečné schválení) by se měl 
rozšířit také na provozovny. Znění by se mělo analogicky upravit podle předpisu v čl. 31 odst. 
2 nařízení (ES) č. 882/2004. Dále by se mělo objasnit, že jak s podmínečným tak i s konečným 
schválením mohou být spojeny určité povinnosti. 
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Pozměňovací návrh 123
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vedlejší produkty živočišného původu 
jsou uskladněny nebo zpracovávány podle 
čl. 2 odst. 1 písm. a), zpracovávání těchto 
produktů je na základě organizačních 
opatření a stavebního řešení trvale 
odděleno od výroby produktů určených 
pro lidskou spotřebu a produkty jsou 
označovány jako potraviny, popř. jako 
vedlejší produkty živočišného původu;  
hotové výrobky musí být skladovány ve 
zvláštní místnosti nebo ve zvláštním 
zařízení s odpovídajícím označením. 
Provozovatel musí zajistit, že se hotové 
výrobky nedostanou do potravinového 
řetězce určeného pro lidskou spotřebu;

Or. de

Odůvodnění

Pokud se na stejném místě zpracovávají vedlejší produkty živočišného původu podle čl. 2 odst. 
1 písm. a) a potraviny, měla by být provozovna pro vedlejší produkty živočišného původu 
schválena samostatně a odděleně by měla probíhat také její zpracovatelské činnost. 
Prostorové oddělení není nutné, pokud zpracovávání vedlejších produktů živočišného původu 
probíhá na zcela oddělených přístrojích nebo aparátech používaných výhradně k tomuto 
účelu. 
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Pozměňovací návrh 124
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zařízení bude schváleno pouze po 
inspekci na místě, kterou provede 
příslušný orgán.

2. Podá-li provozovatel žádost o schválení 
podle tohoto nařízení, provede příslušný 
orgán prohlídku na místě. 

Příslušný orgán může udělit podmínečné 
schválení, jestliže se zdá, že zařízení 
splňuje všechny požadavky uvedené 
v odst. 1 písm. a) a b).

Orgán udělí provozovně povolení k 
příslušným činnostem pouze v případě, že 
provozovatel prokázal, že splňuje 
požadavky tohoto nařízení a že je 
dostatečně spolehlivý.  

Orgán udělí úplné schválení pouze tehdy, 
pokud z nové úřední kontroly zařízení 
uskutečněné do tří měsíců od udělení 
podmínečného schválení vyplývá, že 
zařízení splňuje ostatní platné požadavky.

Příslušný orgán udělí podmínečné 
schválení, jestliže zjistí, že provozovna 
nebo zařízení splňuje všechny požadavky 
na infrastrukturu a vybavení. Orgán udělí 
úplné schválení pouze tehdy, pokud z nové 
úřední kontroly provozovny nebo zařízení 
uskutečněné do tří měsíců od udělení 
podmínečného schválení vyplývá, že 
provozovna nebo zařízení splňuje ostatní 
příslušné požadavky. Jestliže bylo 
dosaženo jednoznačného pokroku, avšak 
zařízení ještě nesplňuje všechny příslušné 
požadavky, může příslušný orgán 
podmínečné schválení prodloužit. 
Podmínečné schválení však nepřesáhne 
celkovou dobu šesti měsíců. 

Jestliže bylo dosaženo očividného 
pokroku, avšak zařízení ještě nesplňuje 
všechny platné požadavky, může příslušný 
orgán podmínečné schválení prodloužit.
Podmínečné schválení však nepřesáhne 
celkovou dobu šesti měsíců.

Příslušný orgán provádí v rámci úřední 
kontroly přezkum schválení provozoven a 
zařízení. Zjistí-li vážné nedostatky, nebo 
musí-li výrobu v provozovně nebo zařízení 
opakovaně zastavit, a pokud není 
provozovatel schopen poskytnout 
přiměřené záruky pro budoucí výrobu, 
zahájí příslušný orgán odpovídající řízení 
za účelem odnětí povolení k činnosti dané 
provozovně nebo zařízení. Příslušný orgán 
však může povolení udělené provozovně 
nebo zařízení pozastavit, pokud může 
podnikatel zaručit, že nedostatky 
v přiměřené lhůtě napraví. 
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Or. de

Odůvodnění

Tento režim (schválení zařízení po prohlídce na místě, podmínečné schválení) by se měl 
rozšířit také na provozovny. Znění by se mělo upravit analogicky podle předpisu v čl. 31 odst. 
2 nařízení (ES) č. 882/2004. Dále by se mělo objasnit, že jak s podmínečným tak i s konečným 
schválením mohou být spojeny určité povinnosti. 

Pozměňovací návrh 125
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijmou regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 48 odst. 4.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Tento režim (schválení zařízení po prohlídce na místě, podmínečné schválení) by se měl 
rozšířit také na provozovny. Znění by se mělo analogicky upravit podle předpisu v čl. 31 odst. 
2 nařízení (ES) č. 882/2004. Dále by se mělo objasnit, že jak s podmínečným tak i s konečným 
schválením mohou být spojeny určité povinnosti. 

Pozměňovací návrh 126
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 12 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) produkty živočišného původu, které 
byly z důvodu možného výskytu fyzických 
zbytků v těchto produktech prohlášeny za 

d) produkty živočišného původu, které 
byly z důvodu možného výskytu cizích 
těles v těchto produktech prohlášeny za 
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nepoživatelné; nepoživatelné;

Or. de

Odůvodnění

Pro vyjasnění.

Pozměňovací návrh 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 12 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zvířata a jejich části, kromě těch 
uvedených v článcích 11 nebo 13, která 
uhynula jinak než porážkou pro účel lidské 
spotřeby, nebo, v případě zvěře, zvířata 
která uhynula jinak než usmrcením pro 
účel lidské spotřeby, včetně zvířat 
usmrcených za účelem tlumení nákazy, 
a plody a embrya přežvýkavců a prasat 
a kuřata odumřelá ve vejci;

f) zvířata a jejich části, kromě těch 
uvedených v článcích 11 nebo 13, která 
uhynula jinak než porážkou pro účel lidské 
spotřeby, nebo, v případě zvěře, zvířata 
která uhynula jinak než usmrcením pro 
účel lidské spotřeby, včetně zvířat 
usmrcených za účelem tlumení nákazy;

Or. es

Odůvodnění

Poslední věta by měla být uvedena pod zvláštním písmenem.

Pozměňovací návrh 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 12 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) plody a embrya přežvýkavců a prasat 
a kuřata odumřelá ve vejci;
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Or. es

Odůvodnění

V souladu s PN k čl. 12 písm. f), jehož poslední věta by měla být uvedena ve zvláštním 
pododstavci.

Pozměňovací návrh 129
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) níže uvedené části pocházející buď ze 
zvířat, která byla poražena na jatkách, a po 
prohlídce před porážkou byla shledána jako 
způsobilá k porážce pro lidskou spotřebu, 
nebo ze zvěře usmrcené pro lidskou 
spotřebu v souladu s právními předpisy 
Společenství:

b) níže uvedené části pocházející buď ze 
zvířat, která byla poražena na jatkách, a po 
prohlídce před porážkou byla shledána jako 
způsobilá k porážce pro lidskou spotřebu, 
z drůbeže a ze zajícovců, kteří byli 
v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. d) nařízení 
(ES) č. 853/2004 poraženi na farmě, nebo 
ze zvěře usmrcené pro lidskou spotřebu 
v souladu s právními předpisy 
Společenství:

Or. de

Odůvodnění

I tato zvířata jsou způsobilá k porážce a lidské spotřebě, proto je třeba klasifikovat příslušné 
vedlejší produkty živočišného původu jako materiál kategorie 3.

Pozměňovací návrh 130
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vedlejší produkty živočišného původu 
získané z výroby produktů určených pro 

d) vedlejší produkty živočišného původu 
včetně vedlejších produktů živočišného 
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lidskou spotřebu včetně odtučněných kostí
a škvarků;

původu z maloobchodu a velkoobchodu
získané z výroby produktů určených pro 
lidskou spotřebu včetně odtučněných kostí 
a škvarků;

Or. de

Odůvodnění

Odpady z maloobchodu a velkoobchodu znamenají podobné riziko jako odpady ze 
stravovacích zařízení, a měly by být proto také výslovně definovány jako materiál kategorie 3.

Pozměňovací návrh 131
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) produkty živočišného původu, kromě 
odpadů ze stravovacích zařízení, které 
poté, co byly uvedeny na trh pro lidskou 
spotřebu nebo pro krmení zvířat, již nejsou 
z obchodních důvodů nebo z důvodu 
problémů při výrobě nebo poškozeného 
balení nebo jiných závad, z nichž nevzniká 
žádné riziko pro veřejné zdraví nebo zdraví 
zvířat, dále určeny pro lidskou spotřebu 
nebo krmení;

e) produkty živočišného původu, kromě 
odpadů ze stravovacích zařízení, které 
poté, co byly uvedeny na trh pro lidskou 
spotřebu nebo pro krmení zvířat jako
krmiva vyrobená z materiálu kategorie 3, 
již nejsou z obchodních důvodů nebo 
z důvodu problémů při výrobě nebo 
poškozeného balení nebo jiných závad, 
z nichž nevzniká žádné riziko pro veřejné 
zdraví nebo zdraví zvířat, dále určeny pro 
lidskou spotřebu nebo krmení;

Or. de

Odůvodnění

"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 einheitl. 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.
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Pozměňovací návrh 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) produkty živočišného původu, kromě 
odpadů ze stravovacích zařízení, které 
poté, co byly uvedeny na trh pro lidskou 
spotřebu nebo pro krmení zvířat, již nejsou 
z obchodních důvodů nebo z důvodu 
problémů při výrobě nebo poškozeného 
balení nebo jiných závad, z nichž nevzniká 
žádné riziko pro veřejné zdraví nebo zdraví 
zvířat, dále určeny pro lidskou spotřebu 
nebo krmení;

e) produkty živočišného původu, kromě 
odpadů ze stravovacích zařízení a odpadů 
z maloobchodu a velkoobchodu, které 
poté, co byly uvedeny na trh pro lidskou 
spotřebu nebo pro krmení zvířat, již nejsou 
z obchodních důvodů nebo z důvodu 
problémů při výrobě nebo poškozeného 
balení nebo jiných závad, z nichž nevzniká 
žádné riziko pro veřejné zdraví nebo zdraví 
zvířat, dále určeny pro lidskou spotřebu 
nebo krmení;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 1

Pozměňovací návrh 133
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) suchozemští bezobratlí živočichové, 
kromě druhů patogenních pro člověka nebo 
zvířata;

j) vodní a suchozemští bezobratlí 
živočichové, kromě druhů patogenních pro 
člověka nebo zvířata;

Or. de

Odůvodnění

Vodní fauna a její vedlejší produkty zahrnují také jiné než uvedené vodní živočichy, zejména 
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bezobratlé v různých fázích života, jako jsou larvy hmyzu a červi, které se využívají např. pro 
výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

Pozměňovací návrh 134
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) suchozemští bezobratlí živočichové, 
kromě druhů patogenních pro člověka 
nebo zvířata;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Materiál kategorie 3 by v zásadě měl být vhodný k použití jako krmivo, a neměl by proto 
obsahovat materiál pochybného původu.

Pozměňovací návrh 135
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) mrtvá zvířata řádů Rodentia a 
Lagomorpha nebo jejich části, kromě 
materiálu kategorie 1 nebo materiálu 
kategorie 2 podle čl. 12 písm. a) až g);

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Materiál kategorie 3 by v zásadě měl být vhodný k použití jako krmivo, a neměl by proto 
obsahovat materiál pochybného původu.
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Pozměňovací návrh 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) odpady ze stravovacích zařízení, kromě 
odpadů uvedených v čl. 11 písm. e). 

m) odpady ze stravovacích zařízení a také 
odpad z maloobchodu a velkoobchodu, 
kromě odpadů uvedených v čl. 11 písm. e).

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 1

Pozměňovací návrh 137
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) kal z odstředivky a separátoru při 
zpracování mléka poté, co proběhlo 
tepelné ošetření podle přílohy VIII 
kapitoly I bodu H (metoda 8).

Or. de

Odůvodnění

Jak vyplývá z bodů odůvodnění uvedených Komisí – bod (36), je třeba stanovit, aby materiál, 
určený pro dekontaminační postup stanovený v souladu se směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, mohl být rovněž 
využíván ke krmným účelům. Poté, co proběhne postup popsaný dále v tomto dokumentu 
podle přílohy VIII kapitoly I bodu H (metoda 8), je kal z odstředivky nebo separátoru třeba 
považovat za dekontaminovaný ve smyslu bodu odůvodnění (36).
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Pozměňovací návrh 138
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 vypouští se
Změny kategorií

Komise může články 11, 12 a 13 měnit, 
aby zohlednila vědecký pokrok, pokud jde 
o posouzení úrovně rizika za podmínky, že 
takový pokrok může být stanoven na 
základě posouzení rizik provedeném 
příslušným vědeckým orgánem. Žádné 
vedlejší produkty živočišného původu 
stanovené v uvedených článcích však 
nesmějí být z uvedených seznamů 
odstraněny a změny lze provádět pouze, co 
se týče kategorizace těchto produktů nebo 
zařazení dalších produktů na uvedené 
seznamy.
Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijmou regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 48 odst. 4.

Or. de

Odůvodnění

Možnost, aby Komise regulativním postupem uvedeným v čl. 48 odst. 4 měnila aktuální 
kategorizaci vedlejších produktů živočišného původu, aniž by Parlament a Rada mohly 
postupem projednávání ve výborech zasáhnout podrobně do obsahu, se zamítá, neboť se v 
těchto případech jedná o tak zásadní otázky (v podstatě rozšíření oblasti působnosti nařízení), 
že k těmto změnám smí právě kvůli významu pro základní práva docházet pouze postupem, na 
němž se dostatečnou měrou podílí Rada. 
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Pozměňovací návrh 139
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé zajistí, aby vedlejší 
produkty živočišného původu a získané 
produkty byly během přepravy
doprovázeny obchodním dokladem 
a v případech, kdy to vyžaduje toto 
nařízení nebo opatření přijaté v souladu 
s odstavcem 5, veterinárním osvědčením.

2. Osoba, která přepravuje vedlejší 
produkty živočišného původu nebo 
získané produkty, zajistí, aby vedlejší 
produkty živočišného původu a získané 
produkty byly doprovázeny obchodním 
dokladem a v případech, kdy to vyžaduje 
toto nařízení nebo opatření přijaté 
v souladu s odstavcem 5, veterinárním 
osvědčením.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba objasnit, kdo je odpovědný za to, aby u převážených produktů byly přiloženy 
obchodní doklady s cílem umožnit vymáhání tohoto předpisu a potrestání jeho porušování.
Odpovědnost za výše uvedené by měl nést přepravce.

Pozměňovací návrh 140
Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Avšak pro přepravu vedlejších 
produktů živočišného původu a 
zpracovaných produktů na svém vlastním 
území mohou členské státy namísto 
obchodního dokladu povolit alternativní 
systém. Tento systém musí být schválen 
příslušným orgánem a musí zajistit plnou 
zpětnou vysledovatelnost všech vedlejších 
produktů živočišného původu. 

Or. en
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Odůvodnění

Povinné používání obchodních dokladů představuje pro provozovatele značné administrativní 
náklady, které by se mohly za určitých podmínek snížit použitím alternativních způsobů 
zajištění zpětné vysledovatelnosti vedlejších produktů živočišného původu. V takových 
případech by mělo být členským státům umožněno, aby zavedly alternativní opatření. Tato 
opatření by se měla týkat pouze přepravy v daném členském státě. Tento systém musí být 
schválen příslušným orgánem a musí zajistit plnou zpětnou vysledovatelnost všech vedlejších 
produktů živočišného původu. 

Pozměňovací návrh 141
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obchodní doklad podle pododstavce 1 
může být vystaven i v elektronické podobě. 
V tom případě platí, že výrobce, přepravce 
a příjemce vedlejších produktů 
živočišného původu nebo získaných 
produktů musí vždy vést úplné 
elektronické záznamy o požadovaných 
údajích. Tyto údaje musí být vždy na 
vyžádání poskytnuty příslušným orgánům.

Or. de

Odůvodnění

Stejně jako v nyní platném nařízení (ES) č. 1774/2002 chybějí v návrhu Komise ustanovení 
týkající se elektronického obchodního dokladu. Za účelem zjednodušení hospodářského styku 
by měla být tato ustanovení zapracována.
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Pozměňovací návrh 142
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá osoba, která zasílá, přepravuje nebo 
přijímá vedlejší produkty živočišného 
původu nebo získané produkty, je povinna 
uchovávat záznamy o zásilkách 
a související obchodní doklady nebo 
veterinární osvědčení.

Každá osoba, která odesílá, přepravuje 
nebo přijímá vedlejší produkty živočišného 
původu, je povinna uchovávat záznamy 
o zásilkách. Pokud je obsah těchto 
záznamů obsažen již v obchodních 
dokladech nebo ve veterinárních 
osvědčeních, lze od dalších záznamů 
upustit.

Or. de

Odůvodnění

Záznamy o obchodních dokladech by neměly být povinné. Pokud je obsah záznamů obsažen v 
obchodních dokladech, mělo by se od dalších povinných záznamů upustit.

Pozměňovací návrh 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) formát záznamů, které mají být 
uchovávány;

a) minimální obsah záznamů, které mají 
být uchovávány;

Or. es

Odůvodnění

Je logické, aby minimální obsah byl stanoven postupem rozhodování ve výboru, což v žádném 
případě neplatí pro formát, který by měly upravovat členské státy.
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Pozměňovací návrh 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé zajistí, že žádný materiál, 
u nějž existuje podezření nebo jistota, že 
nesplňuje ustanovení tohoto nařízení, 
zařízení neopustí, ledaže by byl určen 
k neškodnému odstranění, dokud nebude 
opětovně zpracován pod dohledem 
příslušného orgánu a nebudou z něj 
úředně odebrány vzorky v souladu 
s články 11 a 12 nařízení (ES) 
č. 882/2004.

2. Provozovatelé zajistí, že žádný materiál, 
u nějž existuje podezření nebo jistota, že 
nesplňuje ustanovení tohoto nařízení, 
zařízení neopustí, ledaže by byl určen 
k neškodnému odstranění, dokud nebude 
opětovně zpracován.

Or. es

Odůvodnění

Pouze pokud se zjistí, že určitá část materiálu opustila zařízení, vstoupí do procesu příslušný 
orgán, který bude dohlížet na sběr, zpracování nebo neškodné odstranění této části materiálu.

Pozměňovací návrh 145
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zavést systém zajišťující zpětnou 
vysledovatelnost každé odeslané šarže.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Die Herkunftssicherung in Art. 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 
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sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt. 

Pozměňovací návrh 146
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Zpětná vysledovatelnost

1. Zpětnou vysledovatelnost vedlejších 
produktů živočišného původu je nutné 
zajistit na všech úrovních výroby, 
zpracování a prodeje.
2. Provozovatelé musí být schopni 
identifikovat každou osobu, od níž vedlejší 
produkt živočišného původu obdrželi. Za 
tímto účelem zavedou tito provozovatelé 
systémy a postupy, které umožní, aby byly 
tyto informace na požádání poskytnuty 
příslušným orgánům.
3. Provozovatelé zavedou systémy a 
postupy umožňující identifikovat podniky, 
kterým dodali své výrobky. Tyto informace 
poskytnou na požádání příslušným 
orgánům.
4. Vedlejší produkty živočišného původu, 
které jsou uváděny na trh Společenství, 
nebo je pravděpodobné, že budou uvedeny 
na trh Společenství, musí být 
odpovídajícím způsobem označeny nebo 
identifikovány pomocí související 
dokumentace nebo souvisejících údajů 
podle příslušných požadavků stanovených 
v přesnějších předpisech s cílem umožnit 
jejich zpětnou vysledovatelnost.
5. Předpisy pro uplatňování požadavků 
tohoto článku pro jednotlivá odvětví 
mohou být přijaty regulativním postupem 
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s kontrolou podle čl. 48 odst. 4.

Or. de

Odůvodnění

Die Herkunftssicherung in Art. 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 Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt. 

Pozměňovací návrh 147
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) musí členské státy 
zajistit, aby odpad ze stravovacích zařízení 
byl ověřitelně likvidován podniky s licencí, 
sterilizován a bezpečně odstraněn pomocí 
náležitých postupů. Používání odpadů ze 
stravovacích zařízení při krmení prasat 
mohou členské státy povolit pouze pod 
podmínkou, že se v každém ohledu sleduje 
bezpečné využití, sterilizace a dodržování 
ostatních ustanovení tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Parlament opakovaně trval na tom, že je nutné zajistit bezpečné využití, sterilizaci a neškodné 
odstranění odpadů ze stravovacích zařízení, aby se uplatnil úplný zákaz použití v krmivech 
(viz postoj EP v rámci legislativního postupu pro přijetí nařízení č.  1774/2002 a jeho postoj 
v prvním čtení rámcové směrnice o odpadech přijaté dne 13. února 2007). 
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Pozměňovací návrh 148
Jan Mulder

Návrh nařízení
Cl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) krmení hospodářských zvířat kromě 
kožešinových zvířat odpady ze 
stravovacích zařízení nebo krmnými 
surovinami obsahujícími tento odpad nebo 
z tohoto odpadu získanými;

b) krmení hospodářských zvířat kromě 
kožešinových zvířat nesterilizovanými či 
sterilizovanými odpady ze stravovacích 
zařízení nebo nesterilizovanými či 
sterilizovanými krmnými surovinami 
obsahujícími takový odpad nebo z tohoto 
odpadu získanými;

Or. nl

Odůvodnění

Používání odpadu ze stravovacích zařízení v krmivech pro zvířata nutně představuje riziko 
vypuknutí infekčních nákaz zvířat a jejich šíření. Takové případy se v minulosti opakovaně 
vyskytly. Povolení používat odpad ze stravovacích zařízení navíc zpochybňuje zásadu, že je 
nutné vyvarovat se kanibalismu, protože nelze zaručit, že produkty nebudou obsahovat 
živočišné bílkoviny stejného živočišného druhu, k němuž patří zvířata, která je konzumují.

Pozměňovací návrh 149
Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) krmení hospodářských zvířat kromě 
kožešinových zvířat odpady ze
stravovacích zařízení nebo krmnými 
surovinami obsahujícími tento odpad nebo 
z tohoto odpadu získanými;

b) krmení hospodářských zvířat nebo zvířat 
jiných než kožešinových nesterilizovaným
odpady ze stravovacích zařízení nebo 
krmnými surovinami obsahujícími takový
odpad nebo z tohoto odpadu získanými;

Or. en

Odůvodnění

Parlament opakovaně trval na tom, že je nutné zajistit bezpečné využití, sterilizaci a neškodné 
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odstranění odpadů ze stravovacích zařízení, aby se uplatnil úplný zákaz použití v krmivech 
(viz postoj EP v rámci legislativního postupu pro přijetí nařízení č. 1774/2002/ES a jeho 
postoj v prvním čtení rámcové směrnice o odpadech přijaté dne 13. února 2007). 

Pozměňovací návrh 150
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) krmení hospodářských zvířat 
rostlinným porostem, buď přímo jeho 
spásáním nebo krmením sekaným 
rostlinným porostem z půdy, na níž byly 
použita organická hnojiva nebo půdní 
přídavky, kromě hnoje;

c) používání hnojiv a půdních přídavků 
na pastviny a louky vyrobených za použití 
vedlejších produktů živočišného původu 
jiných než je hnůj a obsah trávicího 
traktu;

Or. de

Odůvodnění

Pouhá úprava krmení porostem z ploch hnojených vedlejšími produkty živočišného původu 
(kromě hnoje) neodpovídá úrovni hrozícího nebezpečí. Mělo by proto být zakázáno používání 
organických hnojiv a půdních přídavků kromě hnoje a obsahu trávicího traktu na pastvinách 
a loukách. V žádném případě by neměly být stanovovány ochranné lhůty, neboť ty jsou závislé 
na počasí a nelze je prověřit. Rovněž není možné kontrolovat v praxi dodržování zákazu 
používání rostlinného porostu, který pochází z těchto ploch.

Pozměňovací návrh 151
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) krmení chovaných ryb zpracovanými 
živočišnými bílkovinami získanými z těl 
chovaných ryb stejného druhu nebo jejich 
částí.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

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 
gewonnenen 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.

Pozměňovací návrh 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 a
Odstranění vedlejších produktů

Materiál kategorií 1, 2 a 3:
a) se neškodně odstraní jako odpad ve 
schváleném nebo registrovaném zařízení 
ke spalování:
i) přímo bez předchozího zpracování; 
nebo
ii) po zpracování ve schváleném zařízení 
prostřednictvím tlakové sterilizace, jestliže 
to vyžaduje příslušný orgán, a trvalém 
označení výsledného materiálu;
b) jestliže je materiál odpadem, neškodně 
se odstraní nebo opětovně zpracuje ve 
schváleném nebo registrovaném zařízení 
ke spoluspalování;
i) přímo bez předchozího zpracování; 
nebo
ii) po zpracování ve schváleném zařízení 
prostřednictvím tlakové sterilizace, jestliže 
to vyžaduje příslušný orgán, a trvalém 
označení výsledného materiálu;
c) neškodně se odstraní na povolené 
skládce po zpracování tlakovou sterilizací 
ve schváleném zařízení a trvalém označení 
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výsledného materiálu;

Or. es

Odůvodnění

Aby se odstranilo opakování v souvislosti s konečným použitím vedlejších produktů, které je 
pro všechny kategorie stejné, vkládá se nový článek, který se zabývá možnostmi neškodného 
odstranění vedlejších produktů všech kategorií zároveň.

Pozměňovací návrh 153
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Prováděcí pravidla na zajištění 
jednotného používání zákazů stanovených 
v odstavci 1 mohou být stanovena Komisi 
spolu s opatřením, která povolují:

2. Prováděcí pravidla na zajištění 
jednotného používání zákazů stanovených 
v odstavci 1 mohou být stanovena Komisí 
spolu s prahovými hodnotami pro krmiva, 
přičemž náhodné znečištění zpracovanými 
živočišnými bílkovinami podle odst. 1
písm. a) a d), jemuž nelze přiměřenými 
technickými prostředky zabránit a jež 
nepřekračuje uvedené prahové hodnoty, 
lze považovat za nevýznamné.

a) krmení kožešinových zvířat 
zpracovanými živočišnými bílkovinami 
získanými z těl zvířat stejného druhu nebo 
jejich částí, odchylně od odst. 1 písm. a); a
b) krmení hospodářských zvířat 
rostlinným porostem z půdy, na níž byla 
použita organická hnojiva nebo půdní 
přídavky za podmínky, že spásání nebo 
sekání proběhne po uplynutí čekací lhůty, 
která zajistí přiměřenou kontrolu rizik pro 
veřejné zdraví a zdraví zvířat, odchylně od 
odst. 1 písm. c).
Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 

Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení jeho doplněním, se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou podle 
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čl. 48 odst. 4. čl. 48 odst. 4.

Or. de

Odůvodnění

Krmení kožešinových zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami podle čl. 18 odst. 2 písm. 
a) a spásání ploch, které byly ošetřeny organickými hnojivy, jsou zásadními ustanoveními 
nařízení. Neměla by být upravena prováděcími předpisy, jak navrhuje čl. 18 odst. 2. 
Technické údaje k dodržování zákazů a prahových hodnot při znečištění krmiv živočišnými 
bílkovinami by naproti tomu v prováděcích předpisech být upraveny měly. 

Pozměňovací návrh 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e - podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) v případě hnoje, obsahu trávicího traktu 
vyjmutého z trávicího traktu, mléka 
mléčných produktů a mleziva, pokud podle 
příslušného orgánu nepředstavují riziko 
šíření žádné závažné přenosné nákazy, po 
předchozím zpracování nebo bez něj,

ii) v případě hnoje, obsahu trávicího traktu, 
mléka, mléčných produktů, mleziva, vajec 
a vaječných produktů, pokud podle 
příslušného orgánu nepředstavují riziko 
šíření žádné závažné přenosné nákazy, po 
předchozím zpracování nebo bez něj,

Or. es

Odůvodnění

Používání obsahu trávicího traktu v zařízeních na výrobu bioplynu nebo na kompostování by 
nemělo provozovatele zavazovat k tomu, aby předem prováděli nákladný a nepotřebný postup 
oddělování. Oddělený a očištěný trávicí trakt by patřil k materiálu kategorie 3. Předmětem 
návrhu je dále přistupovat k používání mléka a nezpracovaných produktů pro povolené účely 
stejným způsobem jako k používání vajec a vaječných produktů.
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Pozměňovací návrh 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) bez zpracování použije na půdu, 
v případě hnoje, obsahu trávicího traktu 
vyjmutého z trávicího traktu, mléka
mléčných produktů a mleziva, pokud podle 
příslušného orgánu nepředstavuje riziko 
šíření žádné závažné přenosné nákazy;

f) bez zpracování použije na půdu, 
v případě hnoje, obsahu trávicího traktu 
vyjmutého z trávicího traktu, mléka,
mléčných produktů, mleziva, vajec 
a vaječných produktů, pokud podle 
příslušného orgánu nepředstavuje riziko 
šíření žádné závažné přenosné nákazy;

Or. es

Odůvodnění

Předmětem návrhu je přistupovat k používání mléka a nezpracovaných produktů pro povolené 
účely stejným způsobem jako k používání vajec a vaječných produktů.

Pozměňovací návrh 156
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. c – podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) jako krmná surovina pro hospodářská 
zvířata nebo ke krmení hospodářských 
zvířat, kromě kožešinových zvířat, a uvede 
na trh souladu s článkem 24, kromě 
materiálu uvedeného v čl. 13 písm. l) a m),

i) jako krmná surovina nebo ke krmení 
hospodářských zvířat, kromě kožešinových 
zvířat, a uvede na trh souladu s článkem 
24, kromě materiálu uvedeného v čl. 13 
písm. l) a m),

Or. de

Odůvodnění

Návrh nařízení je na tomto místě nejasný, neboť není zřejmé, proč je zde v podbodu i) 
uvedena formulace „jako krmná surovina pro hospodářská zvířata nebo ke krmení 
hospodářských zvířat, kromě kožešinových zvířat“ (srovnej též čl. 23 odst. 1 písm. f) a čl. 41 
odst. 1 písm. a) podbod i), které používají formulaci „jako krmné suroviny pro hospodářská 
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zvířata nebo ke krmení hospodářských zvířat“). Formulace by měly být buď jednotné, nebo by 
mělo být v bodech odůvodnění uvedeno, co je příčinou odchylné formulace.

Pozměňovací návrh 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 22 – písm. e – podbod ii)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) ke krmení zvířat v zájmovém chovu; vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Cílem je vypustit ustanovení, podle kterého je materiál kategorie 2 určen ke krmení zvířat 
v zájmovém chovu.

Pozměňovací návrh 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 22 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) používat jako krmivo pro zvířata 
v zájmovém chovu, v případě materiálu 
kategorie 3 na základě předchozího 
povolení příslušného orgánu;

Or. es

Odůvodnění

Cílem je vypustit ustanovení, podle kterého je materiál kategorie 2 určen ke krmení zvířat 
v zájmovém chovu.
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Pozměňovací návrh 159
Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 22 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě materiálu kategorie 3 
uvedeného v čl. 13 písm. f) a dalších 
vedlejších produktů živočišného původu, 
které jsou neškodně odstraněny v průběhu 
chirurgického zákroku na živých zvířatech, 
pokud to povolí příslušný orgán, 
odstraňovat v hospodářství.

f) v případě materiálu kategorie 3 
uvedeného v čl. 13 písm. f) a dalších 
vedlejších produktů živočišného původu, 
které jsou neškodně odstraněny v průběhu 
chirurgického zákroku na živých zvířatech, 
pokud to umožňují vnitrostátní právní 
předpisy, odstraňovat v hospodářství.

Or. de

Odůvodnění

Není smysluplné, aby se veterinární lékař musel po každém chirurgickém zákroku dotazovat 
u příslušného orgánu, jak má se vzniklým materiálem naložit.

Pozměňovací návrh 160
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zpracovatelské metody vedlejších 
produktů živočišného původu kromě 
tlakové sterilizace, zejména co se týče 
parametrů pro čas, teplotu a tlak, které se 
u uvedených zpracovatelských metod musí 
použít;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Možnost, aby Komise regulativním postupem uvedeným v čl. 48 odst. 4 měnila metody 
zpracování vedlejších produktů živočišného původu, aniž by Parlament a Rada mohly 
postupem projednávání ve výborech zasáhnout podrobně do obsahu, se zamítá, neboť se v 



PE419.854v01-00 52/63 AM\765117CS.doc

CS

těchto případech jedná o tak zásadní otázky, že k těmto změnám smí právě kvůli významu pro 
základní práva docházet pouze postupem, na němž se dostatečnou měrou podílí Rada.

Pozměňovací návrh 161
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) přepravu, zpracování, použití či 
odstranění odpadu ze stravovacích 
zařízení; do doby, než budou schváleny 
právní předpisy na úrovni Společenství, by 
tyto odpady měly být přepravovány, 
zpracovávány, používány nebo 
odstraňovány podle vnitrostátních 
právních předpisů.

Or. de

Pozměňovací návrh 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od oddílů 1 a 2 může příslušný 
orgán povolit za podmínek, které zajistí 
kontrolu rizik pro veřejné zdraví a zdraví 
zvířat, sběr a použití:

1. Odchylně od oddílů 1 a 2 může příslušný 
orgán povolit za podmínek, které zajistí 
kontrolu rizik pro veřejné zdraví a/nebo
zdraví zvířat, sběr a použití:

Or. en

Odůvodnění

Tato změna umožňuje členským státům použít materiály kategorie 2 a kategorie 3 pro volně 
žijící zvířata (čl. 27 odst. 1 písm. b) podbod v)), aniž by byl nezbytně nutný jejich sběr. Z níže 
uvedených důvodů (viz pozměňovací návrh č. 4) je zvláště důležité umožnit tento druh 
odchylky v členských státech, v nichž účinná ochrana ohrožených a chráněných druhů 
mrchožravých savců a ptáků vyžaduje, aby tyto druhy byly schopny nalézt rozptýlené mršiny 
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ve volné přírodě. Mrtvá zvířata z extensivních chovů hospodářských zvířat jsou významným 
zdrojem takových mršin. 

Pozměňovací návrh 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Návrh nařízení
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a 
Aby se z důvodů ochrany ohrožených 
a chráněných druhů nebo chráněných 
mrchožravých ptáků vyloučil v určitých 
oblastech sítě Natura 2000 nebo v jiných 
oblastech sběr materiálu kategorie 1, 2 
a 3, může členský stát přijmout opatření 
k provedení tohoto článku, která oznámí 
Komisi. Taková opatření jsou nutná 
k dosažení souladu se směrnicemi 
79/409/EHS a 92/43/EHS. Toto vyloučení 
bude povoleno za určitých podmínek, 
které zabrání vzniku rizik pro zdraví lidí a 
zvířat. 
Touto odchylkou není dotčeno rozhodnutí 
2005/830/ES a odchylky uvedené v čl. 27 
odst. 2. 

Or. en

Odůvodnění

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.
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Pozměňovací návrh 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od oddílů 1 a 2 a v souladu 
s podmínkami stanovenými podle odstavce 
3 tohoto článku může příslušný orgán 
povolit krmení zvířat chovaných v zoo 
a ohrožených nebo chráněných druhů 
mrchožravých ptáků žijících ve svém 
přírodním stanovišti materiálem kategorie 
1 uvedeném v čl. 11 písm. b) bodu ii).

2. Odchylně od oddílů 1 a 2 a v souladu s 
podmínkami stanovenými podle odstavce 3 
tohoto článku může příslušný orgán povolit 
krmení zvířat chovaných v zoo a 
ohrožených druhů a druhů mrchožravých 
ptáků žijících ve svém přírodním stanovišti 
materiálem kategorie 1 uvedeném v čl. 11 
písm. b) bodu ii).

Or. en

Odůvodnění

To umožní zohlednit všechny druhy mrchožravých ptáků chráněných na základě právních 
předpisů EU a členských států a jiných druhů (např. savců), kteří jsou rovněž mrchožraví a 
jsou v současné době ohroženy, což je případ hnědého medvěda  Ursus arctos (na něhož se ve 
stávající legislativě nevztahuje žádná odchylka).

Pozměňovací návrh 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od oddílů 1 a 2 a v souladu 
s podmínkami stanovenými podle odstavce 
3 tohoto článku může příslušný orgán 
povolit krmení zvířat chovaných v zoo 
a ohrožených nebo chráněných druhů 
mrchožravých ptáků žijících ve svém 
přírodním stanovišti materiálem kategorie 
1 uvedeném v čl. 11 písm. b) bodu ii).

2. Odchylně od oddílů 1 a 2 a v souladu 
s podmínkami stanovenými podle odstavce 
3 tohoto článku může příslušný orgán 
povolit krmení zvířat chovaných v zoo 
a ohrožených nebo chráněných druhů 
žijících ve svém přírodním stanovišti 
materiálem kategorie 1 uvedeném v čl. 11 
písm. b) bodu ii).

Or. es
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Odůvodnění

Nařízení musí rozšířit možnost pružněji využívat vedlejší produkty pro výživu mrchožravých 
druhů ptáků, než je tomu v současnosti, neboť se zjistilo, že výjimky, které měly být zavedeny, 
nejsou dostatečné a nezabraňují úbytku ptactva. Je třeba navíc zvážit možnost zavést 
podobnou výjimku pro výživu jiných chráněných druhů, u nichž se zjistí nedostatek krmiva 
a následný úbytek populace a které nejsou v žádném případě určeny pro potravinový nebo 
krmivový řetězec.

Pozměňovací návrh 166
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Článek 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od oddílů 1 a 2 a v souladu 
s podmínkami stanovenými podle odstavce 
3 tohoto článku může příslušný orgán 
povolit krmení zvířat chovaných v zoo
a ohrožených nebo chráněných druhů 
mrchožravých ptáků žijících ve svém 
přírodním stanovišti materiálem kategorie 
1 uvedeném v čl. 11 písm. b) bodu ii).

2. Odchylně od oddílů 1 a 2 a v souladu 
s podmínkami stanovenými podle odstavce 
3 tohoto článku může příslušný orgán 
povolit krmení ohrožených nebo 
chráněných druhů mrchožravých ptáků 
žijících ve svém přírodním stanovišti 
materiálem kategorie 1 uvedeném v čl. 11 
písm. b) bodu ii).

Or. de

Odůvodnění

Rozsah působnosti nařízení (ES) č. 1774/2002 se musí více omezit: Např. krmení lvů nebo 
medvědů celým hovězím dobytkem nebo antilopami nebo krmení plazů myšmi odpovídá 
přirozené skladbě stravy těchto zvířat a nemělo by se mu bránit. 
Výjimky uvedené v čl. 27 odst. 2 předloženého návrhu nejsou dostačující, neboť se jedná 
pouze o výjimky týkající se krmení zvířat chovaných v zoologických zahradách mrtvými 
zvířaty infikovanými rizikovým materiálem SRM nebo jejich částmi, a nikoliv o výjimky 
týkající se krmení zvířat chovaných v cirkusech. 
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Pozměňovací návrh 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. b – podbod i)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) pro druhy mrchožravých ptáků, kteří 
mohou být takovým materiálem krmeni, 
v některých členských státech,

i) pro druhy, které mohou být takovým 
materiálem krmeny, v některých členských 
státech,

Or. es

Pozměňovací návrh 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. b – podbod ii)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) opatření, která jsou nutná pro zajištění 
toho, že ostatní druhy zvířat nemají 
k materiálu na krmení přístup.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Zřizování hnojišť pro krmení supů (tzv. muladares) není vhodné omezovat pouze na jeden 
druh, protože je mohou využívat i jiní ptáci, kteří jsou příležitostně mrchožraví, jako je 
orlosup bradatý nebo orel královský.

Pozměňovací návrh 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. b – podbod ii)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) opatření, která jsou nutná pro zajištění 
toho, že ostatní druhy zvířat nemají 

ii) konkrétní podmínky k prevenci rizik 
pro zdraví lidí a zvířat.
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k materiálu na krmení přístup.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh otvírá členským státům možnost zřídit bez zbytečných omezení 
krmné stanice. Každý členský stát by mohl zřídit krmné stanice s opatřeními, které zajistí 
přístup jiným druhům, nebo bez nich. Tato flexibilita je důležitá v případech, jako je např. 
severní Španělsko, kde některá krmná stanoviště pro mrchožravé ptáky může používat i 
medvěd hnědý (Ursus arctos).

Pozměňovací návrh 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. b – podbod ii) a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) podmínky nutné k tomu, aby se 
zabránilo riziku pro veřejné zdraví 
a zdraví zvířat.

Or. es

Odůvodnění

V souladu s PN, kterým se vypouští odst. 3 písm. b podbod ii), je třeba, aby členské státy 
zabránily ohrožení veřejného zdraví a zdraví zvířat.

Pozměňovací návrh 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrabáním uhynulých zvířat 
v zájmovém chovu;

a) zahrabáním uhynulých zvířat 
v zájmovém chovu a koňovitých;

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozloha odlehlých oblastí uvedených 
v odst. 1 písm. b) v určitém členském státě 
nesmí přesáhnout určité procento rozlohy
povrchu území dané země.

2. Rozloha odlehlých oblastí uvedených 
v odst. 1 písm. b) v určitém členském státě 
nesmí přesáhnout určité procento 
v závislosti na zeměpisných kritériích 
a množství hospodářských zvířat v dané
oblasti. 

Or. es

Odůvodnění

Kritérium rozlohy není pro definici odlehlé oblasti dostačující. Je třeba vzít v úvahu další 
hlediska, jako je výskyt zvířat nebo ostrovní povaha.

Pozměňovací návrh 173
Satu Hassi, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) aniž by tím byl dotčen čl. 15 odst. 1, 
mohou příslušné úřady povolit opatření 
pro krátkodobé zadržování zvířat a jejich 
částí v souladu s definicí uvedenou v čl. 
12 písm. f) za podmínek, které brání 
vzniku rizik pro veřejné zdraví a zdraví 
zvířat před jejich odstraněním v souladu 
s článkem 20 tohoto nařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Zavedení zadržování zvyšuje flexibilitu při shromažďování vedlejších produktů živočišného 
původu, aniž by bylo ohroženo zdraví lidí či zdraví zvířat. Tato flexibilita zvýší udržitelnost
a ekologický profil sběru vedlejších produktů živočišného původu, a to na základě snížené 
frekvence sběru a maximálně redukovaného objemu, který má být sbírán.

Pozměňovací návrh 174
Satu Hassi, Jill Evans

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podmínky, jejichž cílem je zajistit 
kontrolu rizik pro veřejné zdraví a zdraví 
zvířat, pro spálení a zahrabání v místě; 

a) podmínky, jejichž cílem je zajistit 
kontrolu rizik pro veřejné zdraví a zdraví 
zvířat, pro spálení a zahrabání materiálu
v místě a krátkodobé zadržování zvířat 
a jejich částí před jejich odstraněním;

Or. en

Odůvodnění

Zavedení zadržování zvyšuje flexibilitu při shromažďování vedlejších produktů živočišného 
původu, aniž by bylo ohroženo veřejné zdraví či zdraví zvířat. Tato flexibilita zvýší 
udržitelnost a ekologický profil sběru vedlejších produktů živočišného původu, a to na základě 
snížené frekvence sběru a maximálně redukovaného objemu, který má být sbírán.

Pozměňovací návrh 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) maximální procento území uvedené 
v odstavci 2;

vypouští se

Or. es
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Odůvodnění

Kritérium rozlohy není pro definici odlehlé oblasti dostačující. Je třeba vzít v úvahu další 
hlediska, jako je výskyt zvířat nebo ostrovní povaha. Stanovení maximálního procenta území, 
které lze prohlásit za odlehlou oblast, musí být v působnosti členských států a nikoli Komise.

Pozměňovací návrh 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Odchylně od ustanovení tohoto 
článku musí metody, které neznamenají 
změnu metod zpracování, ale změnu 
parametrů, jež jsou brány v úvahu u již 
schválených metod, podléhat 
vnitrostátnímu povolení, které uděluje 
členský stát.

Or. es

Odůvodnění

Schvalovací postup se nesmí uplatňovat u metod, které znamenají změnu parametrů 
posuzovaných u již schválených metod.

Pozměňovací návrh 177
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Celý řetězec vedlejších produktů 
živočišného původu podléhá od místa 
vzniku až do jejich ošetření, použití nebo 
odstranění úředním kontrolám.

Or. de
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Pozměňovací návrh 178
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud úřední kontroly a dohled 
příslušného orgánu odhalí, že jeden nebo 
více požadavků tohoto nařízení nejsou 
plněny, podnikne příslušný orgán 
odpovídající opatření.

1. Nejsou-li plněny požadavky tohoto 
nařízení, může příslušný orgán přijmout
odpovídající opatření.

Or. de

Odůvodnění

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 ggf. nur die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu werden.

Pozměňovací návrh 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže provozovatel hodlá odeslat
materiál kategorie 1, materiál kategorie 2 
nebo masokostní moučku nebo živočišné 
tuky získané z materiálu kategorie 1 do
jiného členského státu, příslušný orgán
členského státu určení rozhodne na 
základě žádosti provozovatele o tom, zda:

1. Jestliže provozovatel hodlá přijmout
materiál kategorie 1, materiál kategorie 2 
nebo masokostní moučku nebo živočišné 
tuky získané z materiálu kategorie 1 
z jiného členského státu, sdělí tuto 
skutečnost příslušnému orgánu svého
členského státu, který rozhodne o tom, zda: 

Or. es
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Odůvodnění

Navrhovaný systém je komplikovaný z jazykového hlediska a tím, že je třeba zjišťovat, o který 
příslušný orgán se jedná. Jednodušší by proto bylo, aby uvedený úkon u příslušného orgánu 
provedl provozovatel, který má materiál přijmout.

Pozměňovací návrh 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakmile příslušný orgán místa určení 
obdrží informace o zásilce, musí 
prostřednictvím systému TRACES 
informovat o příjezdu každé zásilky 
příslušný orgán místa původu.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Navrhovaný sytém je obtížně proveditelný, neboť systém TRACES neumožňuje tyto informace 
zasílat.

Pozměňovací návrh 181
Avril Doyle

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Vedlejší produkty živočišného původu 
dodávané pro použití jako technické 
produkty ve vývoji, testování a výrobě 
farmaceutických přípravků a jako reakční 
činidla pro jiné diagnostické a výzkumné 
účely jsou z působnosti odst. 2 a 4 
vyjmuty.

Or. en
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Odůvodnění

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. Odst.s 2 to 4 would constitute a 
heavy and disproportionate regulatory burden on, as well as excessive compliance costs for 
suppliers, processors and users.)

Pozměňovací návrh 182
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uvedené produkty a) uvedené produkty
i) nejsou určeny k použití jako krmivový 
materiál ke krmení hospodářských zvířat 
nebo pro použití na půdu, z níž jsou tato 
zvířata krmena, nebo

i) nejsou určeny pro použití na půdu, z níž 
jsou hospodářská zvířata krmena,

ii) jsou určeny ke krmení kožešinových 
zvířat, a

Or. de

Odůvodnění

Podle nadpisu je zde upraveno uvádění jiných získaných produktů mimo krmivový řetězec na 
trh. Proto lze omezení vypustit.
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