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

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2008/0110(COD)

30.1.2009

MUUDATUSETTEPANEKUD
83–182

Raporti projekt
Horst Schnellhardt
(PE418.148v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete 
kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (loomsete kõrvalsaaduste määrus)

Ettepanek võtta vastu määrus
(KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 2/62 AM\765117ET.doc

ET

AM_Com_LegReport

Adlib Express Watermark



AM\765117ET.doc 3/62 PE419.854v01-00

ET

Muudatusettepanek 83
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 84
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
1923/2006, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse 
teatavate transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjad, teeb teatavatel 
tingimustel õiguslikult võimalikuks 
lubada taas liha- ja kondijahu kasutamist 
mittemäletsejalistele ettenähtud söödas. 
Selles on selgesõnaliselt väljendatud, et 

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 4/62 AM\765117ET.doc

ET

liha- ja kondijahu puudutava kehtiva 
keelu leevendamine sõltub testide 
kättesaadavusest, mille abil on võimalik 
eristada eri liiki loomade loomseid valke. 
Euroopa Komisjon teeb seetõttu kõik 
võimaliku, et teha kinnitatud 
liigispetsiifilised testid võimalikult kiiresti 
kättesaadavaks, et liha- ja kondijahu 
saaks kannibalismi juhtumeid vältides 
kasutada väärtusliku proteiiniallikana
mittemäletsejalistele ettenähtud 
loomasöödas.

Or. nl

Muudatusettepanek 85
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Toidujäätmete kasutamine 
loomasöödas on varem mitmel korral 
põhjustanud loomahaiguste puhanguid. 
Pealegi ei saa toidujäätmete lubamise 
korral loomasöödas tagada, et teatavatest 
loomaliikidest saadud materjali ei söödeta 
sama liigi loomadele.

Or. nl

Muudatusettepanek 86
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lisaks tuleks selleks, et ära hoida 
metsloomadest tulenevaid ohtusid, selliste 
transmissiivse haiguse kahtlusega loomade 

(13) Lisaks tuleks selleks, et ära hoida 
metsloomadest tulenevaid ohtusid, selliste 
transmissiivse haiguse kahtlusega loomade 
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rümpade või rümbaosade suhtes kohaldada 
käesolevas määruses sätestatud eeskirju. 
See ei tohiks endaga kaasa tuua kohustust 
koguda ja kõrvaldada oma looduslikus 
elupaigas surnud või küttimisel surmatud 
metsloomade kehasid. Kui peetakse kinni 
jahipidamise headest tavadest, võib 
siseelundid ja ulukite muud kehaosad 
kohapeal ohutult kõrvaldada. Ulukitelt 
pärinevate loomsete kõrvalsaaduste suhtes 
tuleks käesoleva määruse sätteid kohaldada 
üksnes niivõrd, kuivõrd selliste ulukite 
turuleviimise suhtes kohaldatakse 
toiduhügieeni õigusakte ja kuivõrd need 
hõlmavad ulukiliha töötlemise ettevõtetes 
tehtavaid toiminguid.

rümpade või rümbaosade suhtes kohaldada 
käesolevas määruses sätestatud eeskirju. 
See ei tohiks endaga kaasa tuua kohustust 
koguda ja kõrvaldada oma looduslikus 
elupaigas surnud või küttimisel surmatud 
metsloomade kehasid. Kui peetakse kinni 
jahiõiguse nõuetest, võib siseelundid ja 
ulukite muud kehaosad kohapeal ohutult 
kõrvaldada. Ulukitelt pärinevate loomsete 
kõrvalsaaduste suhtes tuleks käesoleva 
määruse sätteid kohaldada üksnes niivõrd, 
kuivõrd selliste ulukite turuleviimise suhtes 
kohaldatakse toiduhügieeni õigusakte ja 
kuivõrd need hõlmavad ulukiliha 
töötlemise ettevõtetes tehtavaid 
toiminguid.

Or. de

Selgitus

Sõnastus "jahipidamise head tavad" on ebamäärane õigusmõiste, mida sellisel kujul 
jahiõiguses ei ole ja mis seepärast võib põhjustada õiguslikku ebakindlust ja erinevusi. Kuna 
jaht sõltub liikmesriigi jahiõiguse nõuetest, on otstarbekas valida see selge määratlus.

Muudatusettepanek 87
John Bowis, Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Loomseid kõrvalsaadusi tuleks 
kasutada ainult juhul, kui ohud inimeste ja 
loomade tervisele on nende töötlemise ja 
loomsete kõrvalsaaduste põhjal toodetud 
toodete turuleviimise ajal minimeeritud. 
Kui see ei ole võimalik, tuleks loomsed 
kõrvalsaadused ohututel tingimustel 
kõrvaldada. Kooskõlas ühenduse muude 
õigusaktidega tuleks selgitada võimalusi 
erinevate kategooriate loomsete 
kõrvalsaaduste kasutamiseks.

(33) Loomseid kõrvalsaadusi tuleks 
kasutada ainult juhul, kui ohud inimeste 
ja loomade tervisele on nende töötlemise 
ajal ja loomsete kõrvalsaaduste põhjal 
toodetud toodete turuleviimisel või 
kasutamisel minimeeritud. Pädev asutus 
peaks andma tunnustuse selliseks 
töötlemiseks ja turuleviimiseks. Sel viisil 
kasutatuna tuleks loomsed 
kõrvalsaadused ja nendest saadud tooted 
liigitada toodetena ja mitte jäätmetena.
Kui selline tunnustatud kasutus ei ole 
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võimalik, tuleks loomsed kõrvalsaadused 
ohututel tingimustel jäätmetena
kõrvaldada. Kooskõlas ühenduse muude 
õigusaktidega tuleks selgitada võimalusi 
erinevate kategooriate loomsete 
kõrvalsaaduste kasutamiseks.
Tunnustatud tegevuste loetelu peaks 
pidama komisjon ja seda tuleks 
ajakohastada komiteemenetluse raames.

Or. en

Selgitus

Et saavutada soovitud selge vahetegemine, millal loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud 
tooted on tooted ja millal jäätmeid käsitlevate õigusaktide reguleerimisalasse kuuluvad 
jäätmed.

Muudatusettepanek 88
John Bowis, Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete kõrvaldamine peaks 
toimuma vastavalt prügilasse ladestamist ja 
jäätmete põletamist käsitlevatele 
keskkonnakaitsealastele õigusaktidele. Et 
tagada järjepidevus, peaks põletamine 
toimuma vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 4. detsembri 2000. aasta 
direktiivile 2000/76/EÜ jäätmete 
põletamise kohta. Jäätmete koospõletamise 
kohta – kas taaskasutus- või 
kõrvaldamistoiminguna – kehtivad samad 
tunnustus- ja käitustingimused, nagu 
jäätmepõletamise kohta, eriti õhusaaste 
piirnormide, reovee ja jääkide 
vallandumise kontrollimis-, jälgimis- ja 
mõõtmisnõuete osas. Sellest tulenevalt 
tuleks lubada kõigi kolme kategooria 
materjalide otsest koospõletamist ilma 

(34) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete jäätmetena kõrvaldamine 
peaks toimuma vastavalt prügilasse 
ladestamist ja jäätmete põletamist 
käsitlevatele keskkonnakaitsealastele 
õigusaktidele. Et tagada järjepidevus, 
peaks põletamine toimuma vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. 
detsembri 2000. aasta direktiivile 
2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta. 
Jäätmete koospõletamise kohta – kas
taaskasutus- või kõrvaldamistoiminguna –
kehtivad samad tunnustus- ja 
käitustingimused, nagu jäätmepõletamise 
kohta, eriti õhusaaste piirnormide, reovee 
ja jääkide vallandumise kontrollimis-, 
jälgimis- ja mõõtmisnõuete osas. Sellest 
tulenevalt tuleks lubada kõigi kolme 
kategooria materjalide otsest 
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eelneva töötlemiseta. koospõletamist ilma eelneva töötlemiseta, 
kui on kindlaks tehtud, et nad tuleb 
jäätmetena kõrvaldada ning neid ei 
töödelda ega kasutata toodete või 
loomsetest kõrvalsaadustest saadud 
toodetena.

Or. en

Selgitus

Et saavutada soovitud selge vahetegemine, millal loomsed kõrvalsaadused ja nendest saadud 
tooted on tooted ja millal jäätmeid käsitlevate õigusaktide reguleerimisalasse kuuluvad 
jäätmed.

Muudatusettepanek 89
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete kõrvaldamine peaks 
toimuma vastavalt prügilasse ladestamist ja 
jäätmete põletamist käsitlevatele 
keskkonnakaitsealastele õigusaktidele. Et 
tagada järjepidevus, peaks põletamine 
toimuma vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 4. detsembri 2000. aasta 
direktiivile 2000/76/EÜ jäätmete 
põletamise kohta. Jäätmete koospõletamise 
kohta – kas taaskasutus- või 
kõrvaldamistoiminguna – kehtivad samad 
tunnustus- ja käitustingimused, nagu 
jäätmepõletamise kohta, eriti õhusaaste 
piirnormide, reovee ja jääkide 
vallandumise kontrollimis-, jälgimis- ja 
mõõtmisnõuete osas. Sellest tulenevalt 
tuleks lubada kõigi kolme kategooria 
materjalide otsest koospõletamist ilma 
eelneva töötlemiseta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. nl
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 90
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(35) Võib lubada loomsete kõrvalsaaduste 
või nendest saadud toodete kasutamist 
põletamisel kütusena ning see oleks 
taaskasutus. Siiski peaks selline 
kasutamine toimuma tingimustes, millega 
tagatakse inimeste ja loomade tervise 
kaitse, ning järgides 
keskkonnakaitsealaseid norme, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 4. detsembri 2000. aasta 
direktiivis 2000/76/EÜ jäätmete 
põletamise kohta.

Or. nl

Selgitus

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Tingimused loomakehade kõrvaldamiseks traditsioonilisel viisil spetsiaalsetel 
söötmiskohtadel ei peaks piirduma raipetoiduliste lindudega. Seal võiks toita ka muid linde, 
kes söövad aeg-ajalt raipeid ning on ohustatud või kaitse all, nagu habekotkas või 
kuningkotkas.

Muudatusettepanek 92
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Võib kehtestada rõhu all 
steriliseerimise ja transpordi abiteenuste 
tingimused, et tagada võimalike ohtude 
ohjamine. Et tagada jälgitavus ja materjali 
liikumist kontrollivate liikmesriikide 
pädevate asutuste vaheline koostöö, tuleks 
kasutada TRACES süsteemi, mis võeti 
kasutusele komisjoni 30. märtsi 2004. aasta 
otsusega 2004/292/EÜ TRACES süsteemi 
kasutuselevõtmise kohta, et anda teavet 

(51) Võib kehtestada rõhu all 
steriliseerimise ja transpordi abiteenuste 
tingimused, et tagada võimalike ohtude 
ohjamine. Et tagada jälgitavus ning vältida 
liha ja lihatoodete ümbermärgistamist, 
millega on minevikus kaasnenud 
riknenud liha skandaalid, tuleks materjali 
liikumist kontrollivate liikmesriikide 
pädevate asutuste vahelist koostööd 
parandada. Seepärast tuleks kasutada 
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kõigi 1. ja 2. kategooria materjalide ja 
jäätmetöötlusel saadud toodete lähetamise 
ning 3. kategooria töödeldud loomse valgu 
kohta. 

TRACES süsteemi, mis võeti kasutusele 
komisjoni 30. märtsi 2004. aasta otsusega 
2004/292/EÜ TRACES süsteemi 
kasutuselevõtmise kohta, et anda teavet 
kõigi 1. ja 2. kategooria materjalide ja 
jäätmetöötlusel saadud toodete lähetamise 
ning 3. kategooria töödeldud loomse valgu 
kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kelle puhul ei ole inimestele või 
loomadele nakkava haiguse kahtlust, välja 
arvatud kaubanduslikel eesmärkidel 
lossitud veeloomad;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 94
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 1 lõike 
3 punktis e osutatud ulukite loomsed 
kõrvalsaadused või nende liha;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 95
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vedelpiim, ternespiim ja nendest saadud 
tooted, mis on saadud, ladustatud, 
kõrvaldatud või mida on kasutatud 
päritoluettevõttes;

d) toorpiim, ternespiim ja nendest saadud 
tooted, mis on saadud, ladustatud, 
kõrvaldatud või mida on kasutatud 
päritoluettevõttes;

Or. de

Selgitus

Mõistet "vedelpiim" ei ole määratletud loomsete kõrvalsaaduste määruses ega sanitaarpaketi 
määrustes. Seepärast oleks mõttekam kasutada mõistet "toorpiim".

Vahetegemine täielikult veetustatud piimaga, nagu see oli veel määruses (EÜ) nr 1774/2002, 
ei ole enam vajalik, kuna samas lauses seisab "ja nendest saadud tooted", kuhu kuuluksid siis 
ka piimapulber ja sellest valmistatud veetustatud piim.

Muudatusettepanek 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) munade kõrvalsaadused, mis on 
saadud, ladustatud, kõrvaldatud või mida 
on kasutatud päritoluettevõttes;

Or. es
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Selgitus

Mõnede toodete nagu piima ja selle saaduste lubatud kasutus tuleb võrdsustada sarnaseid 
ohte omavate muude kõrvalsaadustega, mida käideldakse päritoluettevõttes, nagu munad ja 
munakoored.

Muudatusettepanek 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) 3. kategooria kõrvalsaaduste väikesed 
kogused, mida siseriiklike eeskirjade 
kohaselt valmistatakse jaemüügipoodides, 
mille tegevus on marginaalne, kohapealne 
ja piiratud;

Or. es

Selgitus

Erand tuleks teha väikestes jaemüügipoodides pakutavatele 3. kategooria kõrvalsaaduste 
väikestele kogustele, mis valmistatakse siseriiklike õigusaktide kohaselt ja mille puhul 
käesolevas määruses ettenähtud hoiustamise ja kogumise meetmed oleksid 
ebaproportsionaalsed, võrreldes tekkivate kõrvalsaaduste liigi ja kogusega.

Muudatusettepanek 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) toidujäätmed, välja arvatud juhul, kui 
need on 

f) toidujäätmed, jae- ja hulgikaubanduse 
jäätmed, välja arvatud juhul, kui need on 

Or. en
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Selgitus

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

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

Muudatusettepanek 99
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) õlikeemilised tooted, mis vastavalt 
rakendusmeetmetes sätestatud 
eeskirjadele on hüdrolüüsi, seebistamise 
või hüdrogeenimise teel loomsest rasvast 
valmistatud.

Or. de

Selgitus

Loomsest rasvast valmistatud õlikeemilised tooted ei ole pärast hüdrolüüsi, seebistamist või 
hüdrogeenimist enam inimeste või loomade tervisele ohtlikud. 
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Muudatusettepanek 100
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) loomsed kõrvalsaadused, mis on ette 
nähtud söödaks liha- või kõigetoidulistele 
metsloomadele, keda inimene peab muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ja keda 
söödetakse loomsete kõrvalsaadustega, 
mis vastavad looduslikule toiduspektrile 
või järgivad seda ning millega ei kaasne
transmissiivse spongioosse 
entsefalopaatia suurenenud ohtu.

Or. de

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1774/2002 reguleerimisala tuleks rohkem piirata: nt tervete veiste või 
antiloopide söötmine lõvidele või karudele või hiirte söötmine reptiilidele vastab nende 
loomade looduslikule toiduspektrile ja peaks olema piiranguteta võimalik. 

Käesolevas ettepaneku artikli 27 lõikes 2 sisalduvad erandid ei ole piisavad, sest siin on ette 
nähtud erandid määratletud riskiteguriga materjale sisalduvate surnud loomade või nende 
osade söötmiseks üksnes loomaaialoomadele, mitte aga tsirkuseloomadele. 

Muudatusettepanek 101
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) lemmikloomatoit, mis on ette nähtud 
kohapeal kasutamiseks ning mis 
kooskõlas siseriiklike õigusaktidega on 
saadud päritolupõllumajandusettevõttes 
tapetud loomadelt, mille liha on mõeldud 
üksnes põllumajandusettevõtja ja tema 
pere toiduks;
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Or. de

Selgitus

Ettepanekus puudub reguleerimisala erand vastavalt määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 1 
lõike 2 punktile d. See erand tuleks taas kasutusele võtta ning laiendada seda 
põllumajandusettevõttes tapetud loomade lihast saadud mitte toorele lemmikloomatoidule.

Muudatusettepanek 102
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g c) lemmikloomatoit, mida valmistatakse 
registreeritud toiduettevõtetes 
toidukõlblikust materjalist samadel 
sanitaartingimustel nagu toiduaineid;

Or. de

Selgitus

Lemmikloomatoit, mida valmistatakse registreeritud toiduettevõtetes toidukõlblikust 
materjalist samadel sanitaartingimustel nagu toiduaineid, tuleks reguleerimisalast välja jätta. 
Neis ettevõtetes ei ole vaja lisaeeskirju kõrvalsaaduste õiguse kohaselt.
Tunnustatud toiduettevõtetele, kellel on suurem käive ja tegevuspiirkond, peaks siiski – nagu 
on ette nähtud artikli 7 lõike 1 punktis a ja artiklis 32 – kehtima registreerimiskohustus.

Muudatusettepanek 103
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g d) lemmikloomatoit, mis on valmistatud 
üksnes inimtarbimiseks kõlblikest tapetud 
loomadest või rümpadest ja mis pärineb 
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jaemüügipoodidest või asub 
müügikohtadega piirnevates ruumides, 
kus tükeldamine ja ladustamine toimub 
üksnes selleks, et tarbijat varustada 
vahetult kohapeal; 

Or. de

Selgitus

Ettepanekus puudub reguleerimisala erand vastavalt määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 1 
lõike 2 punktile a. See erand tuleks taas kasutusele võtta ning laiendada seda mitte toorele 
lemmikloomatoidule.

Muudatusettepanek 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kehtestavad oma 
territooriumil vastavad eeskirjad lõike 2 
punktis d b nimetatud tegevuste, ettevõtete 
ja töötajate jaoks. Need eeskirjad tagavad 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamise.

Or. es

Selgitus

Jaemüügipoodides (lihapoed, kalapoed) tekkivate kõrvalsaaduste käitlemise eeskirjad tuleb 
kehtestada liikmesriigi tasandil.
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Muudatusettepanek 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva määrusega ei piirata 
ühenduse veterinaaria-alaste õigusaktide 
kohaldamist, mille eesmärk on teatavate 
loomahaiguste tõrje ja likvideerimine.

4. Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma 
et see piiraks rahvatervise ja 
loomatervishoiu valdkonnas ettenähtud 
ühenduse eeskirjade kohaldamist, 
sealhulgas transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjade kohaldamist.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku sõnastus on täpsem kui mõiste "ühenduse veterinaaria-alased 
õigusaktid".

Muudatusettepanek 106
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a)"tsentrifuugimis- või 
separeerimissete" – materjal, mis tekib 
kõrvalsaadusena toorpiima 
puhastamisel/separeerimisel lõssiks ja 
kooreks; 

Or. de

Selgitus

Ülalmainitud lõike 25 a lisamisega on järgnevalt esitatud artikli 13 lisapunkt n üheselt 
mõistetavalt määratletud.
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Muudatusettepanek 107
John Bowis, Neil Parish

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) "põletamine kütusena" – loomsete 
kõrvalsaaduste või nendest saadud toodete
kontrollitud ja kiire eksotermiline 
oksüdeerumine kasuliku energia 
tootmiseks lubatud põletusprotsessis;

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 108
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) "põletamine kütteainena" –
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete kasutamine tootmiskohas 
energia saamise eesmärgil 
põletamismenetluses vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 
2000. aasta direktiivile 2000/76/EÜ 
jäätmete põletamise kohta.

Or. nl
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Selgitus

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. 
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.

Muudatusettepanek 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) tagavad toimiva loomsete 
kõrvalsaaduste kogumis- ja 
kõrvaldamissüsteemi olemasolu;

Or. es

Selgitus

Liikmesriigid peavad tagama kehtivate õigusaktide täitmise, kuid nad ei ole kohustatud 
andma osalistele vajalikke vahendeid nende eeskirjade täitmiseks.

Muudatusettepanek 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) lemmikloomatoidu käitlemine või 
tootmine, nagu osutatud artikli 45 
kolmandas lõigus.

välja jäetud 

Or. es

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) muude kui artikli 2 lõikes 3 nimetatud 
loomsetest kõrvalsaadustest saadud 
toodete käitlemine või tootmine, välja 
arvatud lemmikloomatoidu käitlemine või 
tootmine ning nende loomset päritolu 
toodete ladustamine, mida hoitakse 
söödatoorainena kasutamiseks;

Or. es

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 113
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tunnustuse taotlemise nõudest 
vabastamine

Tunnustuse taotlemise ja registreerimise
nõudest vabastamine

Or. de
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Selgitus

Teatud ettevõtted, mis loomsete kõrvalsaaduste määruse kohaselt on vabastatud tunnustuse 
taotlemise nõudest, peab pädev asutus registreerima artikli 32 kohaselt enne tegevuse 
alustamist. Põhjendusest 23 järeldub, et selline registreerimine on vajalik. 
Registreerimisnõude sõnastamisel tuleks vältida viidet taotlusele ja lisada teavitamise 
kohustus. Muidu ei oleks artiklil 31 (eriti lõikel 2) alust. 

Muudatusettepanek 114
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toimingute puhul, mis on hõlmatud 
selliste ettevõtete tunnustamise või 
registreerimisega, mis on tunnustatud või 
registreeritud vastavalt:

a) toimingute puhul, milleks ettevõte on 
tunnustatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 
853/2004; 

i) määrusele (EÜ) nr 853/2004 või

ii) määrusele (EÜ) nr 183/2005;

Or. de

Selgitus

 Tunnustamise taotlemise nõudest vabastamine lükatakse tagasi loomsete kõrvalsaaduste 
töötlemise, hoiustamise ja muu käitlemise jaoks määruse (EÜ) nr 853/2004 või nr 183/2005 
kohaselt registreeritud või määruse (EÜ) nr 183/2005 kohaselt tunnustatud ettevõtetes, sest 
nende ettevõtete puhul ei toimu enne tegevuse alustamist põhjalikku kontrolli ja see toob 
kaasa vajakajäämised järelevalves.

Muudatusettepanek 115
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toimingute puhul, mis on hõlmatud 
selliste ettevõtete tunnustamise või 
registreerimisega, mis on tunnustatud või 

a) toimingute puhul, milleks ettevõte on 
tunnustatud vastavalt:
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registreeritud vastavalt:
i) määrusele (EÜ) nr 853/2004 või i) määrusele (EÜ) nr 853/2004 või

ii) määrusele (EÜ) nr 183/2005; ii) määrusele (EÜ) nr 183/2005;

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 116
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) biogaasi- või kompostimisettevõtete 
puhul, milles töödeldakse loomseid 
kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid 
vastavalt artikli 9 punktis c sätestatud 
tööparameetritele;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tagasi lükatakse üldine vabastus tunnustuse taotlemise nõudest biogaasi- või 
kompostimisettevõtete puhul, milles töödeldakse loomseid kõrvalsaadusi ja nendest saadud 
tooteid vastavalt artikli 9 punktis c sätestatud tööparameetritele. Kui töödeldakse 
loomahaiguste seisukohast ohtlikke materjale, nagu tapamajajäätmed, varasemad toiduained 
või toidujäätmed, on tunnustamise taotlemise nõue vajalik, et juba enne ettevõtte käivitamist 
välistada võimalikud ohuallikad. 

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 24/62 AM\765117ET.doc

ET

Muudatusettepanek 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) biogaasi- või kompostimisettevõtete 
puhul, milles töödeldakse loomseid 
kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid 
vastavalt artikli 9 punktis c sätestatud 
tööparameetritele;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Isegi kui nende ettevõtete puhul tunnustamist ei nõuta, on riigiasutused siiski kohustatud 
kontrollima nende vastavust kehtivatele eeskirjadele. Nende ettevõtete vabastamine 
tunnustuse taotlemise nõudest ei vähenda sugugi halduskoormust, mida komisjon oli ilmselt 
silmas pidanud.

Muudatusettepanek 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Et tagada sidusus muudatusettepanekuga, millega lisatakse artikli 6 lõikesse 1 punkt f a.
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Muudatusettepanek 119
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused registreerivad 
ettevõtja taotluse korral lõike 1 punktidele 
a, b ja c vastavad ettevõtted, mis on 
vabastatud tunnustuse taotlemise nõudest.

2. Ettevõtjad, kelle ettevõtted on vastavalt 
lõike 1 punktidele a, b ja c vabastatud 
tunnustuse taotlemise nõudest, peavad 
enne tegevuse alustamist registreerimise 
eesmärgil teavitama oma ettevõttest 
vastavat pädevat asutust selle poolt 
nõutud viisil.

Taotlus peab sisaldama järgmist teavet: Ettevõtja peab selleks esitama vähemalt 
järgmise teabe:

a) kasutatavate loomsete kõrvalsaaduste 
kategooria;

a) kasutatavate loomsete kõrvalsaaduste 
kategooria;

b) taotletavate toimingute laad, milles 
kasutatakse lähteainena loomseid 
kõrvalsaadusi või nendest saadud tooteid.

b) taotletavate toimingute laad, milles 
kasutatakse lähteainena loomseid 
kõrvalsaadusi või nendest saadud tooteid.

Or. de

Selgitus

Teatud ettevõtted, mis loomsete kõrvalsaaduste määruse kohaselt on vabastatud tunnustuse 
taotlemise nõudest, peab pädev asutus registreerima artikli 32 kohaselt enne tegevuse 
alustamist. Põhjendusest 23 järeldub, et selline registreerimine on vajalik. 
Registreerimisnõude sõnastamisel tuleks vältida viidet taotlusele ja lisada teavitamise 
kohustus. Muidu ei oleks artiklil 31 (eriti lõikel 2) alust. 

Muudatusettepanek 120
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ettevõtted, mis on ühenduse muude 
eeskirjade alusel tunnustatud või 
registreeritud ja mis loomseid 
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kõrvalsaadusi koguvad, hoiustavad, 
transpordivad, käitlevad või töötlevad, 
peavad lisaks täitama käesoleva määruse 
eeskirju.

Or. de

Selgitus

Ettevõte, mis on tunnustatud või registreeritud määruse (EÜ) nr 853/2005 või määruse (EÜ) 
nr 183/2005 alusel, ei vaja tegevuseks lisatunnustamist loomsete kõrvalsaaduste määruse 
tähenduses. Põhjenduses 24 põhjendatakse seda nii, et tunnustusega nende määruste alusel 
võetakse juba arvesse loomsete kõrvalsaaduste määruse eesmärke. Seepärast tuleks sellistel 
juhtudel lisaks kohaldada eeskirju tunnustamise tingimuste kohta vastavalt kõrvalsaadusi 
käsitlevatele õigusaktidele.

Muudatusettepanek 121
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtete tunnustamine (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 122
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus tunnustab ettevõtet 
tingimusel, et ettevõtja esitab koos 
taotlusega tõendid selle kohta, et

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 123
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kui artikli 2 lõike 1 punkti a kohaseid 
loomseid kõrvalsaadusi ladustatakse või 
töödeldakse, toimub nende saaduste 
töötlemine korralduslike ja ehituslike 
meetmete abil püsivalt eraldi inimtoiduks 
ettenähtud toodete töötlemisest ning 
toiduained ja loomsed kõrvalsaadused 
märgistatakse vastavalt; lõppsaadused 
tuleb ladustada eraldi ruumis või 
rajatises, mis on vastavalt märgistatud. 
Ettevõtja peab tagama, et lõppsaadused ei 
satuks inimeste toiduahelasse;

Or. de

Selgitus

Kui artikli 2 lõike 1 punkti a kohaseid loomseid kõrvalsaadusi ja toiduaineid töödeldakse 
ühes kohas, peaks kõrvalsaaduste ettevõte saama eraldi tunnustuse ja omama eraldi 
töötlemisliine. Ruumiline eraldamine ei ole nõutav, kui töötlemine toimub täiesti suletud 
seadmetes või aparaatides, mida kasutatakse üksnes kõrvalsaaduste töölemiseks.
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Muudatusettepanek 124
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtet tunnustatakse ainult pärast 
pädeva asutuse tehtud kohapealset 
kontrolli.

2. Kui ettevõtja esitab taotluse tunnustuse 
saamiseks käesoleva määruse kohaselt, 
siis teeb pädev asutus kohapealse visiidi. 

Pädev asutus võib anda tingimusliku 
tunnustuse, kui selgub, et ettevõte täidab 
kõiki lõike 1 punktides a ja b osutatud 
nõudeid.

Ta annab ettevõttele tunnustuse 
asjaomasteks toiminguteks üksnes juhul, 
kui ettevõtja on tõendanud, et ta täidab 
käesoleva määruse nõudeid ja on selles 
osas usaldusväärne. 

Ta annab täieliku tunnustuse üksnes juhul, 
kui kolme kuu jooksul alates tingimusliku 
tunnustuse andmisest tehtud uuest ettevõtte 
ametlikust kontrollist selgub, et ettevõte 
vastab teistele kohaldatavatele nõuetele.

Pädev asutus võib anda tingimusliku 
tunnustuse, kui selgub, et ettevõte täidab 
kõiki infrastruktuurile ja seadmetele 
esitatavaid nõudeid. Ta annab täieliku 
tunnustuse üksnes juhul, kui kolme kuu 
jooksul alates tingimusliku tunnustuse 
andmisest tehtud uuest ettevõtte ametlikust 
kontrollist selgub, et ettevõte vastab
käesoleva määruse teistele asjaomastele 
nõuetele. Kui on tehtud selgeid 
edusamme, kuid ettevõte ei vasta endiselt 
kõikidele asjaomastele nõuetele, võib 
pädev asutus tingimuslikku tunnustust 
pikendada. Tingimuslik tunnustus ei tohi 
siiski kesta kokku üle kuue kuu. 

Kui on tehtud selgeid edusamme, kuid 
ettevõte ei vasta endiselt kõikidele 
kohaldatavatele nõuetele, võib pädev 
asutus pikendada ajutist tunnustust. 
Ajutine tunnustus ei tohi siiski kesta 
kokku üle kuue kuu.

Pädev asutus jälgib ametlike kontrollide 
tegemisel ettevõtete tunnustamist. Kui 
pädev asutus tuvastab tõsiseid puudusi või 
peab ettevõttes tootmise korduvalt 
peatama ning sööda- või toidukäitleja ei 
suuda anda piisavaid tagatisi tulevase 
tootmise kohta, algatab pädev asutus 
ettevõtte tunnustuse tühistamise 
menetluse. Pädev asutus võib ettevõtte 
tunnustuse peatada, kui ettevõtja suudab 
garanteerida, et ta kõrvaldab puudused 
mõistliku aja jooksul.

Or. de
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Selgitus

Sõnastust tuleks kohandada sarnase eeskirjaga määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 31 lõikes 2. 
Lisaks tuleks selgitada, et nii tingimusliku kui ka täieliku tunnustusega võivad kaasneda 
kohustused.

Muudatusettepanek 125
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 48 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

 Sõnastust tuleks kohandada sarnase eeskirjaga määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 31 lõikes 2. 
Lisaks tuleks selgitada, et nii tingimusliku kui ka täieliku tunnustusega võivad kaasneda 
kohustused.

Muudatusettepanek 126
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) loomsed saadused, mis on võimalike 
aineosakeste jääkide tõttu tunnistatud 
inimtoiduks kõlbmatuks;

d) loomsed saadused, mis on võimalike 
võõrkehade tõttu tunnistatud inimtoiduks 
kõlbmatuks;

Or. de
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Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) artiklis 11 või 13 osutatud loomade 
hulka mitte kuuluvad loomad, mis on 
surnud muul viisil kui inimtoiduks tapmise 
läbi, või ulukid, mis on surnud muul viisil 
kui inimtoiduks surmamise läbi, kaasa 
arvatud tauditõrje eesmärgil hukatud 
loomad, ja eelnevas nimetatud loomade või 
metsloomade osad, kaasa arvatud 
mäletsejate ja sigade looted ning 
koorumata jäänud tibud;

f) artiklis 11 või 13 osutatud loomade 
hulka mitte kuuluvad loomad, mis on 
surnud muul viisil kui inimtoiduks tapmise 
läbi, või ulukid, mis on surnud muul viisil 
kui inimtoiduks surmamise läbi, kaasa 
arvatud tauditõrje eesmärgil hukatud 
loomad, ja eelnevas nimetatud loomade või 
metsloomade osad;

Or. es

Selgitus

Viimane osa tuleks lisada eraldi punktina.

Muudatusettepanek 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) mäletsejate ja sigade looted ning 
koorumata jäänud tibud;

Or. es
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Selgitus

Kooskõlas muudatusega, mis puudutab artikli 12 punkti f, mille viimane osa tuleks lisada 
eraldi punktina.

Muudatusettepanek 129
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) järgmised osad, mis pärinevad 
tapamajas tapetud loomadelt, mis on 
tapmiseelse ülevaatuse põhjal tunnistatud 
inimtoiduks kõlblikuks, või ulukitelt, mis 
on vastavalt ühenduse õigusaktidele 
surmatud inimtoiduks:

b) järgmised osad, mis pärinevad 
tapamajas tapetud loomadelt, mis on 
tapmiseelse ülevaatuse põhjal tunnistatud 
inimtoiduks kõlblikuks, ning lindudelt ja 
jäneselistelt, mis on tapetud vastavalt 
määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 1 lõike 
3 punktile d, või ulukitelt, mis on vastavalt 
ühenduse õigusaktidele surmatud 
inimtoiduks:

Or. de

Selgitus

Ka sellised loomad on tapmise teel inimtoiduks kõlblikud, seepärast tuleks vastavad loomsed 
kõrvalsaadused liigitada 3. kategooria materjaliks.

Muudatusettepanek 130
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) loomsed kõrvalsaadused, mis on saadud 
inimtoiduks ettenähtud toodete tootmisel, 
sealhulgas rasvatustatud kondid ja kõrned,

d) loomsed kõrvalsaadused, mis on saadud 
inimtoiduks ettenähtud toodete tootmisel, 
ka jae- ja hulgikaubanduse loomsed 
kõrvalsaadused, sealhulgas rasvatustatud 
kondid ja kõrned,
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Or. de

Selgitus

Jae- ja hulgikaubanduse jäätmed on sama ohtlikud nagu toidujäätmed, seetõttu tuleks nad 
selgelt määratleda 3. kategooria materjalina. 

Muudatusettepanek 131
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) loomsed saadused (välja arvatud 
toidujäätmed), mis on viidud turule 
inimtoiduks või loomasöödaks, kuid mida 
ei kavatseta inimtoiduks või söödaks 
kasutada kas ärilistel kaalutlustel, tootmis-
või pakendamisdefektide või muude 
puuduste tõttu, mis ei põhjusta ohtu 
inimeste ja loomade tervisele;

e) loomsed saadused (välja arvatud 
toidujäätmed), mis on viidud turule 
inimtoiduks või 3. kategooria materjalist 
valmistatud söödana loomasöödaks, kuid 
mida ei kavatseta inimtoiduks või söödaks 
kasutada kas ärilistel kaalutlustel, tootmis-
või pakendamisdefektide või muude 
puuduste tõttu, mis ei põhjusta ohtu 
inimeste ja loomade tervisele;

Or. de

Selgitus

"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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Muudatusettepanek 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) loomsed saadused (välja arvatud 
toidujäätmed), mis on viidud turule 
inimtoiduks või loomasöödaks, kuid mida 
ei kavatseta inimtoiduks või söödaks 
kasutada kas ärilistel kaalutlustel, tootmis-
või pakendamisdefektide või muude 
puuduste tõttu, mis ei põhjusta ohtu 
inimeste ja loomade tervisele;

e) loomsed saadused (välja arvatud 
toidujäätmed ning jae- ja 
hulgikaubanduse jäätmed), mis on viidud 
turule inimtoiduks või loomasöödaks, kuid 
mida ei kavatseta inimtoiduks või söödaks 
kasutada kas ärilistel kaalutlustel, tootmis-
või pakendamisdefektide või muude 
puuduste tõttu, mis ei põhjusta ohtu 
inimeste ja loomade tervisele;

Or. en

Selgitus

Vaata muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 133
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Veeloomastik ja selle kõrvalsaadused hõlmavad nimetatud veeloomade kõrval ka teisi 
veeloomi, eriti eri eluetappides selgrootuid, nagu putukate vastsed ja ussid, mida kasutatakse 
näiteks lemmikloomatoidu tootmisel.
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Muudatusettepanek 134
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 135
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) näriliste ja jäneseliste hulka kuuluvad 
surnud loomad ja nende osad, välja 
arvatud 1. ja 2. kategooria materjal 
vastavalt artikli 12 punktidele a–g;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

3. kategooria materjal peaks põhimõtteliselt sobima kasutamiseks söödana ega tohiks seega 
sisaldada kahtlase päritoluga materjali.
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Muudatusettepanek 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) toidujäätmed, välja arvatud artikli 11 
punktis e osutatud toidujäätmeid. 

m) toidujäätmed ning jae- ja 
hulgikaubanduse jäätmed, välja arvatud
need, mis on osutatud artikli 11 punktis e. 

Or. en

Selgitus

Vaata muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 137
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m a) tsentrifuugimis- või separeerimissete 
piimatööstusest pärast termilist töötlust 
vastavalt VIII lisa I jaotise punktile H (8. 
meetod);

Or. de

Selgitus

Komisjoni esitatud põhjenduste kohaselt, vastavalt põhjendusele 36 võib söödana kasutada ka 
materjali, mis on läbinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7.mai 2002. aasta direktiivis 
2002/32/EÜ (loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta) määratletud 
detoksifitseerimismenetluse. Pärast allpool kirjeldatud menetlust vastavalt VIII lisa I jao 
punktile H (8. meetod) on tsentrifuugimis- või separeerimissete detoksifitseeritud põhjenduse 
36 tähenduses. 
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Muudatusettepanek 138
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud
Kategooria muutmine

Komisjon võib muuta artikleid 11, 12 ja 
13, et võtta arvesse teaduse edusamme 
ohutaseme hindamisel, eeldusel, et 
asjaomase teadusasutuse ohuanalüüsi 
põhjal saab teha kindlaks sellise 
teadusarengu toimumist. Kõnealustes 
artiklites nimetatud loomseid tooteid ei 
tohi loeteludest välja jätta, muudatusi võib 
teha üksnes kõnealuste toodete kategooria 
muutmisega või loomsete toodete 
lisamisega loeteludesse.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu vastavalt artikli 48 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. de

Selgitus

Tagasi lükatakse võimalus, mille kohaselt komisjon võib artikli 48 lõikes 4 nimetatud 
regulatiivmenetluse kohaselt muuta loomsete kõrvalsaaduste praegust kategooriatesse 
liigitamist, ilma et parlament ja nõukogu saaksid komiteemenetluse kaudu sisulist mõju 
avaldada. Neil juhtudel on siiski tegemist nii põhimõtteliste asjadega (määruse 
reguleerimisala laiendamisega), millel on seos põhiõigustega, et seda saab teha üksnes 
menetluse raames, kuhu on piisaval määral kaasatud nõukogu. 
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Muudatusettepanek 139
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad tagavad, et loomsete 
kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete 
veol on saadetisega kaasas saateleht ja, 
juhul kui käesolev määrus või punkti 5 
kohaselt vastu võetud meede seda nõuab, 
ka terviseohutuse tõend.

2. Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete vedaja peab tagama, et 
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud 
toodete saadetisega on kaasas saateleht ja, 
juhul kui käesolev määrus või punkti 5 
kohaselt vastu võetud meede seda nõuab, 
ka terviseohutuse tõend.

Or. de

Selgitus

Tuleb täpsustada, kes vastutab saatelehe kaasasoleku eest, et oleks võimalik selle eeskirja 
jõustamine ja rikkumiste karistamine. Vastutajaks peaks olema vedaja.

Muudatusettepanek 140
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad siiski loomsete 
kõrvalsaaduste ja töödeldud saaduste 
veoks oma territooriumil lubada 
saateleheta alternatiivset süsteemi. Selline 
süsteem peab saama pädeva asutuse 
tunnustuse ning selle raames tuleb tagada 
kõigi loomsete kõrvalsaaduste täielik 
jälgitavus.

Or. en

Selgitus

Saatelehe kohustuslik kasutamine põhjustab ettevõtjatele olulisi halduskulusid, mida oleks 
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võimalik teatud tingimustel vähendada, kui kasutada alternatiivseid mooduseid 
kõrvalsaaduste vajaliku jälgitavuse tagamiseks. Sellistel juhtudel peaks liikmesriikidel olema 
võimalik rakendada alternatiivseid meetmeid. Need meetmed peaksid hõlmama üksnes 
liikmesriigisisest vedu. Selline süsteem peab saama pädeva asutuse tunnustuse ning selle 
raames tuleb tagada kõigi loomsete kõrvalsaaduste täielik jälgitavus.

Muudatusettepanek 141
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohase saatelehe võib 
koostada ka elektrooniliselt. Sellisel juhul 
peavad loomsete kõrvalsaaduste ja 
nendest saadud toodete tootja, vedaja ja 
vastuvõtja igaüks nõutavad andmed täies 
mahus elektrooniliselt dokumenteerima. 
Need andmed peavad olema pädevatele 
asutustele nende nõudmisel alati 
kättesaadavad.

Or. de

Selgitus

Puuduvad – nii ka praegu kehtivas määruses (EÜ) nr 1774/2002 – nõuded elektroonilisele 
saatelehele. Kaubanduse hõlbustamiseks tuleks need nõuded lisada.

Muudatusettepanek 142
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Isikud, kes tegelevad loomsete 
kõrvalsaaduste või nendest saadud toodete 
saatmise, veo või vastuvõtmisega, 
registreerivad saadetisi ja nende saatelehti 
või terviseohutuse tõendeid.

Isikud, kes tegelevad loomsete 
kõrvalsaaduste või nendest saadud toodete 
saatmise, veo või vastuvõtmisega, 
registreerivad saadetised. Kui saatelehed 
või terviseohutuse tõendid sisaldavad 
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registreerimisandmeid, ei ole muu 
registreerimine vajalik.

Or. de

Selgitus

Saatelehtede registreerimine ei peaks olema kohustuslik. Kui saatelehed sisaldavad 
registreerimisandmeid, tuleks täiendavatest registreerimiskohustustest loobuda. 

Muudatusettepanek 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) registreerimiskirjete vormiga; a) registreerimiskirjete minimaalne sisu;

Or. es

Selgitus

Loogika kohaselt kehtestatakse komiteemenetluse raames minimaalne sisu, kusjuures vormi 
reguleerivad igal juhul liikmesriigid.

Muudatusettepanek 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ettevõtjad tagavad, et materjali, mille 
puhul on kahtlus või mille kohta on teada, 
et see ei vasta käesoleva määruse nõuetele, 
ei saadeta ettevõttest välja enne uut 
töötlemist pädeva asutuse esindaja 
järelevalve all ja uute ametlike proovide 
võtmist kooskõlas määruse (EÜ) nr 
882/2004 artiklitega 11 ja 12, välja arvatud 

2. Ettevõtjad tagavad, et materjali, mille 
puhul on kahtlus või mille kohta on teada, 
et see ei vasta käesoleva määruse nõuetele, 
ei saadeta ettevõttest välja enne uut 
töötlemist, välja arvatud juhul, kui see 
materjal on ette nähtud kõrvaldamiseks.
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juhul, kui see materjal on ette nähtud 
kõrvaldamiseks.

Or. es

Selgitus

Üksnes juhul, kui tehakse kindlaks, et teatav partii on ettevõttest välja saadetud, peab pädev 
asutus sekkuma ning kontrollima selle partii tagastamist ja uut töötlemist või hävitamist.

Muudatusettepanek 145
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kehtestavad süsteemi, mis tagab 
võimaluse jälgida iga lähetatud partiid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 146
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
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Jälgitavus
1. Loomsed kõrvalsaadused peavad olema 
jälgitavad kõigil tootmis-, töötlemis- ja 
turustamisetappidel.
2. Ettevõtjad peavad suutma kindlaks teha 
iga isiku, kellelt nad on loomseid 
kõrvalsaadusi tarninud. Selleks kasutavad 
ettevõtjad süsteeme ja menetlusi, mis 
võimaldavad kõnealuse teabe pädevatele 
asutustele taotluse korral kättesaadavaks 
teha.
3. Ettevõtjad kasutavad süsteeme ja 
menetlusi, mis võimaldavad kindlaks teha 
muud ettevõtjad, kellele nende toodang on 
tarnitud. Kõnealune teave tuleb 
pädevatele asutustele taotluse korral 
kättesaadavaks teha.
4. Loomsed kõrvalsaadused, mis viiakse 
või tõenäoliselt viiakse turule ühenduses, 
peavad olema varustatud nõuetekohase 
etiketi või märgisega, mis hõlbustab 
loomsete kõrvalsaaduste jälgitavust 
asjakohaste dokumentide või andmete abil 
erisätetes ettenähtud nõuete kohaselt.
5. Sätted käesoleva artikli nõuete 
kohaldamiseks teatavate sektorite suhtes 
võib vastu võtta artikli 48 lõikes 4 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 147
Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b rakendamiseks tagavad 
liikmesriigid, et litsentseeritud ettevõtted 
viivad läbi toidujäätmete kontrollitava 
kõrvaldamise ning asjakohaste toimingute 
abil toidujäätmed steriliseeritakse ja 
kõrvaldatakse ohutult. Toidujäätmete 
kasutamist sigade söödas võivad 
liikmesriigid lubada üksnes tingimusel, et 
igakülgselt teostatakse järelevalvet ohutu 
taaskasutamise, steriliseerimise ja 
käesoleva määruse muude sätete täitmise 
üle.

Or. en

Selgitus

Parlament on korduvalt rõhutanud, et üldise söödakeelu jõustamiseks on vaja toidujäätmete 
ohutut taaskasutamist, steriliseerimist ja kõrvaldamist (vt Euroopa Parlamendi seisukohta 
õigusloomemenetluses määruse nr 1774/2002 vastuvõtmiseks ja tema 13. veebruaril 2007. 
aastal vastu võetud seisukohta jäätmete raamdirektiivi esimesel lugemisel). 

Muudatusettepanek 148
Jan Mulder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Toidujäätmete kasutamine loomasöödas kujutab endast vältimatult loomahaiguste puhangute 
ja nende leviku ohtu. Sarnased juhtumid on varem korduvalt aset leidnud. Lisaks muudab 
toidujäätmete kasutamise lubamine loomasöödas küsitavaks kannibalismi vältimise 
põhimõtte, kuna ei ole võimalik tagada, et söödas ei sisalduks sama loomaliigi proteiini.

Muudatusettepanek 149
Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 150
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) põllumajandusloomade söötmine, kas 
karjatamise või haljassööda etteniitmise 

c) rohumaade väetamine väetiste ja 
mullaparandusainetega, mille 
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teel, haljassöödaga, mis on kasvanud 
pinnal, mida on väetatud orgaaniliste 
väetiste või mullaparandusainetega, mis 
sisaldavad muid aineid peale sõnniku;

valmistamisel on kasutatud muid 
loomseid kõrvalsaadusi kui sõnnik ning 
mao ja soolestiku sisu;

Or. de

Selgitus

Ohtude vältimiseks ei piisa, kui reguleerida üksnes sellise haljasmassi söötmist, mis on 
saadud loomsete kõrvalsaadustega (välja arvatud sõnnik) väetatud maadelt. Seepärast tuleks 
keelustada väetamine muude orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainetega kui sõnnik ning 
mao ja soole sisu. Ooteaegu ei tohiks mingil juhul kehtestada, sest need sõltuvad 
ilmastikuoludest ja ei ole kontrollitavad. Pealegi ei ole praktikas võimalik kontrollida 
sellistelt maadelt niidetud haljassööda söötmiskeeldu. 

Muudatusettepanek 151
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tehistingimustes peetavate kalade 
söötmine töödeldud loomse valguga, mis 
on saadud sama liiki tehistingimustes 
peetavate kalade kehadest või 
kehaosadest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18a
Kõrvalsaaduste kõrvaldamine

1., 2. ja 3. kategooria materjal 
a) kõrvaldatakse jäätmena tunnustatud 
või registreeritud põletusseadmes 
järgmisel viisil:
i) ilma eelneva töötlemiseta või 
ii) kui seda nõuab pädev asutus, pärast 
töötlemist tunnustatud seadmes rõhu all 
steriliseerimisega ja saadud materjali 
püsivat märgistamist;
b) kui on tegemist jäätmetega, 
kõrvaldatakse või võetakse need 
taaskasutusse tunnustatud või 
registreeritud põletusseadmes järgmisel 
viisil:
i) ilma eelneva töötlemiseta või 
ii) kui seda nõuab pädev asutus, pärast 
töötlemist tunnustatud seadmes rõhu all 
steriliseerimisega ja saadud materjali 
püsivat märgistamist;
c) ladestatakse tunnustatud prügilasse 
pärast töötlemist tunnustatud seadmes 
rõhu all steriliseerimisega ja saadud 
materjali püsivat märgistamist.

Or. es

Selgitus

Et vältida kõrvalsaaduste lõppkasutuse korduvat käsitlemist, mis on kõikide kategooriate 
puhul sarnane, lisatakse uus artikkel, milles kirjeldatakse ühes kohas mistahes liiki 
kõrvalsaaduste kõrvaldamise võimalusi.
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Muudatusettepanek 153
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib kehtestada 
rakenduseeskirjad, et tagada lõikes 1 
sätestatud keeldude ühetaolist kohaldamist, 
ning meetmed, mis lubavad:

2. Komisjon võib kehtestada 
rakenduseeskirjad, et tagada lõikes 1 
sätestatud keeldude ühetaolist kohaldamist, 
ning määrata kindlaks sööda piirmäärad, 
millest väiksemat juhuslikku ja 
asjakohaste tehniliste vahenditega 
vältimatut reostamist töödeldud loomse 
valguga tuleb vastavalt artikli 1 lõikele a 
ja lõikele d käsitleda ebaolulisena.

a) erandina lõike 1 punktist a toita 
karusloomi töödeldud loomse valguga, 
mis on saadud sama liigi loomade 
kehadest või kehaosadest, ning
b) erandina lõike 1 punktist c toita 
põllumajandusloomi haljassöödaga, mis 
on kasvanud maal, mida on väetatud 
orgaaniliste väetiste või 
mullaparandajatega, tingimusel, et loomi 
karjatatakse või haljassööta niidetakse 
piisava aja möödumisel, millega hoitakse 
ära oht inimeste ja loomade tervisele;
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 48 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 48 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Karusloomade söötmine töödeldud loomse valguga vastavalt artikli 18 lõike 2 punkti a 
kohaselt ja karjatamine orgaaniliste väetistega väetatud maadel on käesoleva määruse 
olulised sätted. Neid ei tuleks artikli 18 lõike 2 kohaselt reguleerida rakendusmeetmete 
raames. Seevastu tuleks aga reguleerida rakenduseeskirjadega tehnilised üksikasjad, mis 
puudutavad keeldudest ja sööda loomse valguga reostamist käsitlevatest piirmääradest 
kinnipidamist. 
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Muudatusettepanek 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Seedekulgla sisu kasutamisega biogaasi- või kompostimisettevõtetes ei tohi kaasneda osaliste 
jaoks kohustust viia eelnevalt läbi kulukas ja asjatu eraldamismenetlus. Eraldatud ja puhast 
magu ja soolestikku tuleks seega käsitleda 3. kategooria materjalina. Lisaks tehakse 
ettepanek, et piima ja töötlemata toodete puhul lubatud rakendusviisid kehtiksid ka munadele 
ja munadest saadud toodetele. 

Muudatusettepanek 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kasutatakse maa väetamiseks ilma 
eelneva töötlemiseta, kui tegemist on 
sõnniku, seedekulgla sisu, piima, 
piimasaaduste või ternespiimaga ning kui 
pädev asutus ei leia, et nendega kaasneb 
raske nakkushaiguse levikuoht;

f) kasutatakse maa väetamiseks ilma 
eelneva töötlemiseta, kui tegemist on 
sõnniku, seedekulgla sisu, piima, 
piimasaaduste või ternespiima ja munade 
või munadest saadud toodetega ning kui 
pädev asutus ei leia, et nendega kaasneb 
raske nakkushaiguse levikuoht;

Or. es
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Selgitus

Tehakse ettepanek, et piima ja töötlemata toodete puhul lubatud rakendusviisid kehtiksid ka 
munadele ja munadest saadud toodetele.

Muudatusettepanek 156
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kasutatakse põllumajandusloomade
söödatoorainena või söödana 
põllumajandusloomadele, välja arvatud 
karusloomad, ning viiakse turule kooskõlas 
artikliga 24, välja arvatud artikli 13 
punktides l ja m osutatud materjal;

i) kasutatakse põllumajandusloomade 
söödatoorainena või nende söödana, välja 
arvatud karusloomad, ning viiakse turule 
kooskõlas artikliga 24, välja arvatud artikli 
13 punktides l ja m osutatud materjal;

Or. de

Selgitus

Määruse ettepanek on siinkohal ebaselge, kuna ei selgu, miks räägitakse alapunktis i 
„põllumajandusloomade söödatoorainena või söödana põllumajandusloomadele, välja 
arvatud karusloomad“ kasutamisest (vt ka artikli 23 lõike 1 punkti f ja artikli 41 lõike 1 
punkti a alapunkti i, kus räägitakse „põllumajandusloomade söödatoorainena või nende 
söödana“ kasutamisest). Sõnavalik peaks ühtne olema või siis tuleks põhjendustes selgitada, 
mis kaalutlustel erinevat sõnastust kasutatakse.

Muudatusettepanek 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt e – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kasutada lemmikloomatoiduks; välja jäetud

Or. es
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Selgitus

2. kategooria materjali kasutamist lemmikloomatoiduna ei tohiks lubada.

Muudatusettepanek 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) kui on tegemist 3. kategooria 
materjaliga, kasutada 
lemmikloomatoiduks pärast eelneva loa 
saamist pädevalt asutuselt;

Or. es

Selgitus

1. ja 2. kategooria materjali kasutamist lemmikloomatoiduna ei tohiks lubada.

Muudatusettepanek 159
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kui tegemist on artikli 13 punktis f 
nimetatud 3. kategooria materjali ja muude 
loomsete kõrvalsaadustega, mis saadakse 
elusloomadelt kirurgilisel sekkumisel, 
kõrvaldada jäätmena 
põllumajandusettevõttes pädeva asutuse 
loal.

f) kui tegemist on artikli 13 punktis f 
nimetatud 3. kategooria materjali ja muude 
loomsete kõrvalsaadustega, mis saadakse 
elusloomadelt kirurgilisel sekkumisel, 
kõrvaldada jäätmena
põllumajandusettevõttes vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele.

Or. de
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Selgitus

Ei ole mõistlik, et veterinaar peab pärast igat kirurgilist sekkumist küsima pädevalt asutuselt, 
mida teha tekkinud materjaliga.

Muudatusettepanek 160
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muid loomsete kõrvalsaaduste 
töötlemismeetodeid, mis ei hõlma rõhu all 
steriliseerimist, eelkõige kõnealuste 
meetodite aja-, temperatuuri- ja 
rõhuparameetrite osas;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tagasi lükatakse võimalus, mille kohaselt komisjon võib artikli 48 lõikes 4 nimetatud 
regulatiivmenetluse kohaselt muuta loomsete kõrvalsaaduste töötlemismeetodeid, ilma et 
parlament ja nõukogu saaksid komiteemenetluse kaudu sisulist mõju avaldada. Neil juhtudel 
on siiski tegemist nii põhimõtteliste asjadega, millel on seos põhiõigustega, et seda saab teha 
üksnes menetluse raames, kuhu on piisaval määral kaasatud nõukogu.

Muudatusettepanek 161
Elisabeth Jeggle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) toidujäätmete transporti, töötlemist, 
kasutamist või kõrvaldamist; kuni 
ühenduse eeskirju ei ole vastu võetud, 
võib neid transportida, töödelda, kasutada 
või kõrvaldada kooskõlas siseriiklike 
õigusaktidega;
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Or. de

Muudatusettepanek 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus võib erandina 1. ja 2. jaost 
tingimustel, millega hoitakse ära oht 
inimeste ja loomade tervisele, anda loa 
järgmise materjali kogumiseks ja 
kasutamiseks:

1. Pädev asutus võib erandina 1. ja 2. jaost 
tingimustel, millega hoitakse ära oht 
inimeste ja loomade tervisele, anda loa 
järgmise materjali kogumiseks ja/või
kasutamiseks:

Or. en

Selgitus

See muudatus võimaldab liikmesriikidel kasutada 2. ja 3. kategooria materjali metsloomade 
söötmiseks (artikli 27 lõike 1 punkti b alapunkt v), ilma et neid tingimata koguda tuleks.
Allpool osutatud põhjustel ( vt muudatusettepanek 169) on selle erandi lubamine eriti tähtis 
nendes liikmesriikides, kus on ohustatud või kaitsealuste raipetoiduliste metsloomadest 
imetajate ja linnuliikide püsimajäämiseks oluline, et need liigid leiaksid vabas looduses 
hajutatud raipeid. Ekstensiivsest loomakasvatusest pärinevad surnud loomad kujutavad 
endast selliste raibete olulist allikat. 

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27a
Selle artikli rakendamiseks võivad 
liikmesriigid meetmeid võtta, et võrgustiku 
Natura 2000 teatavatel aladel või muudel 
aladel, kus need meetmed on vajalikud, et 
täita direktiivide 79/409/EMÜ ja 
92/43/EMÜ nõudeid, samuti säilitada 
ohustatud ja kaitsealuseid liike või 

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 52/62 AM\765117ET.doc

ET

kaitsealuseid raipetoidulisi linde, 1., 2. ja 
3. kategooria materjali kogumise 
kohustusest välja jätta, millest teavitatakse 
ka komisjoni. Niisugused erandid on 
lubatavad teatud tingimustel, et hoida ära 
ohtusid inimeste ja loomade tervisele.
Need erandid ei mõjuta otsuses 
2005/830/EÜ ja artikli 27 lõikes 2 
osutatud erandeid.

Or. en

Selgitus

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.

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

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek võimaldab võtta arvesse kõiki raipetoidulisi linnuliike, kes on 
vastavalt ELi või siseriiklikele õigusaktidele kaitse all, samuti muid liike (nt imetajad), kes ka 
raipeid söövad ja on hetkel ohustatud, nagu näiteks pruunkaru (Ursus arctos), kelle suhtes ei 
kehti praeguste õigusaktide kohaselt ükski erand.    

Muudatusettepanek 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Selgitus

Kõrvalsaaduste raipetoidulistele lindudele söötmise võimalust tuleks määruses käsitleda 
paindlikumalt ja laiemalt, kuna on kindlaks tehtud, et ettenähtud erandid ei ole 
linnupopulatsioonide vähenemise peatamiseks piisavad. Lisaks tuleb ette näha sarnane 
söötmise erand teistele kaitstud liikidele, kelle puhul täheldatakse toidupuudust ja sellest 
tulenevat populatsioonide vähenemist ning kelle liha ei ole ette nähtud inim- või 
loomatoiduks.

Muudatusettepanek 166
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1774/2002 reguleerimisala tuleks rohkem piirata: nt tervete veiste või 
antiloopide söötmine lõvidele või karudele või hiirte söötmine reptiilidele vastab nende 
loomade looduslikule toiduspektrile ja peaks olema piiranguteta võimalik. 
Käesolevas ettepaneku artikli 27 lõikes 2 sisalduvad erandid ei ole piisavad, sest siin on ette 
nähtud erandid määratletud riskiteguriga materjale sisalduvate surnud loomade või nende 
osade söötmiseks üksnes loomaaialoomadele, mitte aga tsirkuseloomadele. 

Muudatusettepanek 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

i) teatavate liikmesriikide liigid, keda 
sellise söödaga võib toita;

Or. es

Muudatusettepanek 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) meetmed, millega tagatakse, et teiste 
liikide linnud ei pääse sellele söödale ligi.

välja jäetud
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Or. es

Selgitus

Ei tohiks seada mingeid tingimusi loomakehade kõrvaldamiseks traditsioonilisel viisil 
spetsiaalsetel söötmiskohtadel („muladares“), nähes need ette üksnes ühele liigile, kuna seal 
võiks toita ka muid linde, kes söövad aeg-ajalt raipeid ning on ohustatud või kaitse all, nagu 
habekotkas või kuningkotkas.

Muudatusettepanek 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) meetmed, millega tagatakse, et teiste 
liikide linnud ei pääse sellele söödale ligi.

ii) eritingimused ohtude ärahoidmiseks 
inimeste ja loomade tervisele. 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga antakse liikmesriikidele võimalus asjatute piiranguteta 
söötmiskohtade sisseviimiseks. Kõikides liikmesriikides oleks seega lubatud luua 
söötmiskohti, ilma et tuleks jälgida, kas neile pääsevad ligi ka teised liigid. Niisugune 
paindlikkus on oluline näiteks Põhja-Hispaanias, kus osa raipetoidulistele lindudele mõeldud 
söötmiskohtadest võiksid kasutada ka pruunkarud (Ursus arctos).

Muudatusettepanek 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3 – punkt b – alapunkt ii a(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) vajalikud tingimused ohtude 
ärahoidmiseks inimeste ja loomade 
tervisele.

Or. es
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Selgitus

Vastavalt muudatusettepanekule, mille kohaselt jäetakse välja lõike 3 punkti b alapunkt ii, 
peavad liikmesriigid tagama, et inimeste ja loomade tervist ohustavad tegurid kõrvaldatakse.

Muudatusettepanek 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) surnud lemmikloomade matmiseks; a) surnud lemmikloomade ja hobuslaste
matmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõike 1 punktis b nimetatud kõrvalise 
ala pindala ei tohi sõltuvalt geograafilistest 
kriteeriumidest ja karja suurusest selles 
piirkonnas ületada teatavat 
protsendimäära.

Or. es

Selgitus

Pindala kriteerium ei ole kõrvalise ala määratluse laiendamiseks piisav. On ka muid aspekte, 
nagu kari ja saareline asend, mida tuleb arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 173
Satu Hassi, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 174
Satu Hassi, Jill Evans

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 2 nimetatud ala suurimat 
lubatud pindala protsentides;

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Pindala kriteerium ei ole kõrvalise ala määratluse laiendamiseks piisav. On ka muid aspekte, 
nagu kari ja saareline asend, mida tuleb arvesse võtta. Suurima protsendimäära pindalast, 
mida võib määratleda kõrvalise alana, peavad kindlaks määrama liikmesriigid ja mitte 
komisjon.

Muudatusettepanek 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. Ilma et see piiraks selle artikli 
sätteid, on meetodite puhul, mis ei nõua 
töötlemismeetodite muutmist, kuid milleks 
on vajalik lubatud meetodite jaoks 
ettenähtud parameetrite muutmine, 
nõutav vastava liikmesriigi poolt antud 
riiklik luba.

Or. es
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Selgitus

Loa andmise menetlust ei tohi juba lubatud meetodite jaoks ettenähtud parameetrite 
muutmiseks kasutada.

Muudatusettepanek 177
Elisabeth Jeggle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 178
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui pädeva asutuse tehtud ametlikul 
kontrollil ilmneb, et üht või mitut
käesoleva määruse nõuet ei ole täidetud, 
võtab pädev asutus asjakohased meetmed.

1. Kui käesoleva määruse nõuded ei ole 
täidetud, võib pädev asutus võtta 
asjakohased meetmed.

Or. de

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ettevõtja soovib teise liikmesriiki 
saata 1. kategooria või 2. kategooria 
materjali või 1. kategooria materjalist 
saadud lihakondijahu või loomset rasva, 
otsustab sihtkoha liikmesriigi pädev 
asutus ettevõtja taotluse alusel:

1. Kui ettevõtja soovib teisest liikmesriigist 
saada 1. kategooria või 2. kategooria 
materjali või 1. kategooria materjalist 
saadud lihakondijahu või loomset rasva, 
teavitab ta sellest oma liikmesriigi pädevat 
asutust, kes otsustab:

Or. es

Selgitus

Esitatud süsteem toob endaga kaasa raskusi keele ja pädeva asutuse kindlaks määramisel, 
seega oleks lihtsam, kui tooteid vastuvõttev ettevõtja algatab nimetatud menetlused enda 
pädeva asutuse kaudu.

Muudatusettepanek 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sihtkoha pädev asutus, keda on teavitatud 
saadetisest, teatab lähtekoha pädevale 
asutusele süsteemi TRACES kaudu, kui 
saadetis on saabunud sihtkohta.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Esitatud süsteem toob endaga kaasa raskusi, kuna TRACESi süsteemi kaudu ei ole võimalik 
selliseid teateid edastada.
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Muudatusettepanek 181
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Loomsed kõrvaltooted, mida tarnitakse 
tehniliste toodetena kasutamiseks 
arendamise ja uuringute valdkonnas ning 
farmaatsiatoodete tootmiseks või 
reagentidena muudel diagnostilistel 
eesmärkidel või uurimistööks, jäetakse 
lõigete 2 kuni 4 kohaldamisalast välja.   

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 182
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui need tooted: a) kui need tooted:

i) ei ole ette nähtud kasutamiseks 
põllumajandusloomade söödatoorainena 
või maha laotamiseks kohas, kus selliseid 
loomi karjatatakse, või

i) ei ole ette nähtud maha laotamiseks 
kohas, kus põllumajandusloomi
karjatatakse;

ii) on ette nähtud karusloomade söödaks; 
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ning

Or. de

Selgitus

Pealkirja kohaselt kehtestatakse siinkohal eeskirjad muude söödaahelasse mittekuuluvate 
kõrvaltoodete turuleviimise kohta. Seega on piirangud üleliigsed.
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