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Tarkistus 83
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 84
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. nl

Tarkistus 85
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. nl

Tarkistus 86
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Luonnonvaraisista eläimistä (13) Luonnonvaraisista eläimistä 
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aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi tässä 
asetuksessa vahvistettuja sääntöjä olisi 
sovellettava myös tällaisten eläinten 
raatoihin tai raadonosiin, joiden epäillään 
olevan tartuntataudin saastuttamia. Tämän 
lisäyksen ei ole tarkoitus aiheuttaa 
velvoitetta kerätä ja hävittää sellaisten 
luonnonvaraisten eläinten raatoja, jotka 
ovat kuolleet tai jotka on metsästetty 
luonnonvaraisessa elinympäristössään. Jos 
hyvää metsästyskäytäntöä noudatetaan, 
luonnonvaraisten riistan sisäelimet ja muut 
ruumiinosat voidaan hävittää turvallisesti 
paikan päällä. Tämän asetuksen säännöksiä 
olisi sovellettava kaadetusta riistasta 
saatuihin sivutuotteisiin vain siinä määrin 
kuin elintarvikehygienialainsäädäntö 
koskee tällaisen riistan markkinoille 
saattamista ja käsittää 
riistankäsittelylaitoksissa suoritetut toimet.

aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi tässä 
asetuksessa vahvistettuja sääntöjä olisi 
sovellettava myös tällaisten eläinten 
raatoihin tai raadonosiin, joiden epäillään 
olevan tartuntataudin saastuttamia. Tämän 
lisäyksen ei ole tarkoitus aiheuttaa 
velvoitetta kerätä ja hävittää sellaisten 
luonnonvaraisten eläinten raatoja, jotka 
ovat kuolleet tai jotka on metsästetty 
luonnonvaraisessa elinympäristössään. Jos 
metsästyslainsäädännön säännöksiä
noudatetaan, luonnonvaraisten riistan 
sisäelimet ja muut ruumiinosat voidaan 
hävittää turvallisesti paikan päällä. Tämän 
asetuksen säännöksiä olisi sovellettava 
kaadetusta riistasta saatuihin sivutuotteisiin 
vain siinä määrin kuin 
elintarvikehygienialainsäädäntö koskee 
tällaisen riistan markkinoille saattamista ja 
käsittää riistankäsittelylaitoksissa suoritetut 
toimet.

Or. de

Perustelu

Sanamuoto "hyvä metsästyskäytäntö" on epämääräinen oikeuskäsite, jota ei käytetä 
metsästystä koskevassa lainsäädännössä ja joka voi siksi johtaa oikeudelliseen 
epävarmuuteen ja erilaisiin tulkintoihin. Koska metsästystä on harjoitettava kunkin 
jäsenvaltion metsästyslainsäädännön säännösten mukaisesti, on tarkoituksenmukaista valita 
tämä selvä määritelmä.

Tarkistus 87
John Bowis, Neil Parish

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Eläimistä saatavia sivutuotteita olisi 
käytettävä vain, jos ihmisten ja eläinten 
terveydelle aiheutuvat riskit minimoidaan 
sivutuotteiden käsittelyn ja sivutuotteista 
valmistettujen tuotteiden markkinoille 

(33) Eläimistä saatavia sivutuotteita olisi 
käytettävä vain, jos ihmisten ja eläinten 
terveydelle aiheutuvat riskit 
minimoidaan sivutuotteiden käsittelyn ja 
sivutuotteista valmistettujen tuotteiden 
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saattamisen aikana. Jos tämä ei ole 
mahdollista, eläimistä saatavat sivutuotteet 
olisi hävitettävä turvallisissa olosuhteissa. 
Erilaiset vaihtoehdot käyttää eri luokkiin 
kuuluvia eläimistä saatavia sivutuotteita 
olisi täsmennettävä johdonmukaisesti 
yhteisön muun lainsäädännön kanssa.

markkinoille saattamisen ja käytön
aikana. Tällaisella käsittelylle ja 
markkinoille saattamiselle olisi saatava 
toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä.
Kun eläimistä saatavia sivutuotteita ja 
niistä johdettuja tuotteita käytetään tällä 
tavoin, ne olisi luokiteltava tuotteiksi eikä 
jätteeksi. Jos hyväksytty käyttö ei ole 
mahdollista, eläimistä saatavat 
sivutuotteet olisi hävitettävä jätteenä 
turvallisissa olosuhteissa. Erilaiset 
vaihtoehdot käyttää eri luokkiin kuuluvia 
eläimistä saatavia sivutuotteita olisi 
täsmennettävä johdonmukaisesti 
yhteisön muun lainsäädännön kanssa.
Komission olisi pidettävä yllä hyväksyttyjä 
käyttötapoja koskevaa rekisteriä, ja se 
olisi ajantasaistettava 
komiteamenettelyssä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään luomaan toivottua selkeyttä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä 
johdettuja tuotteita koskevan lainsäädännön sekä jätteistä annetun lainsäädännön välille.

Tarkistus 88
John Bowis, Neil Parish

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä 
johdetut tuotteet olisi hävitettävä 
kaatopaikkoja ja jätteenpolttoa koskevan 
ympäristölainsäädännön mukaisesti. 
Yhdenmukaisuuden takaamiseksi 
polttaminen olisi suoritettava 
jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/76/EY  
mukaisesti. Jätteen rinnakkaispolttoon –

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

joko hyödyntämiseen tai hävittämiseen –
sovelletaan samankaltaisia hyväksymistä ja 
toimintaa koskevia vaatimuksia kuin 
jätteenpolttoon, erityisesti ilmaan joutuvien 
päästöjen raja-arvojen, jätevesien ja 
jäämien päästöjen sekä valvontaa, 
seurantaa ja mittauksia koskevien 
vaatimusten osalta. Näin ollen olisi 
sallittava kaikkiin kolmeen luokkaan 
kuuluvien ainesten suora rinnakkaispoltto 
ilman esikäsittelyä, kun on päätetty, että 
ainekset hävitetään jätteenä eikä niitä 
käsitellä tai käytetä tuotteita tai 
johdettuina tuotteina.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään luomaan toivottua selkeyttä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä 
johdettuja tuotteita koskevan lainsäädännön sekä jätteistä annetun lainsäädännön välille.

Tarkistus 89
Frieda Brepoels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Eläimistä saatavat sivutuotteet ja niistä 
johdetut tuotteet olisi hävitettävä 
kaatopaikkoja ja jätteenpolttoa koskevan 
ympäristölainsäädännön mukaisesti. 
Yhdenmukaisuuden takaamiseksi 
polttaminen olisi suoritettava 
jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/76/EY 
mukaisesti. Jätteen rinnakkaispolttoon –
joko hyödyntämiseen tai hävittämiseen –
sovelletaan samankaltaisia hyväksymistä ja 
toimintaa koskevia vaatimuksia kuin 
jätteenpolttoon, erityisesti ilmaan joutuvien 
päästöjen raja-arvojen, jätevesien ja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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jäämien päästöjen sekä valvontaa, 
seurantaa ja mittauksia koskevien 
vaatimusten osalta. Näin ollen olisi 
sallittava kaikkiin kolmeen luokkaan 
kuuluvien ainesten suora rinnakkaispoltto 
ilman esikäsittelyä.

Or. nl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 90
Frieda Brepoels

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(35) Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja 
niistä johdettujen tuotteiden käyttäminen 
polttoaineena polttoprosessissa voidaan 
sallia, ja se katsotaan hyödyntämiseksi. 
Tällaisen käytön olisi kuitenkin 
tapahduttava olosuhteissa, joissa taataan 
ihmisten ja eläinten terveyden suojelu, ja 
jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/76/EY 
ympäristönsuojelua koskevia säännöksiä 
noudattaen.

Or. nl

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Eläinten ruhojen perinteiselle hävittämiselle erityisillä ruokintapaikoilla ei pitäisi asettaa 
sellaisia ehtoja, että käytäntö rajoittuu haaskalintuihin. Muita lintuja, jotka syövät myös 
satunnaisesti haaskoja ja jotka ovat uhanalaisia tai suojeltuja, kuten partakorppikotka ja 
keisarikotka, voitaisiin myös ruokkia tällaisilla paikoilla.
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Tarkistus 92
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Mahdollisten riskien torjumiseksi 
voidaan määrätä painesterilointi ja muita 
kuljetusta koskevia edellytyksiä. Traces-
järjestelmän käyttöönotosta 30 päivänä 
maaliskuuta 2004 tehdyllä komission 
päätöksellä 2004/292/EY käyttöön otettua 
Traces-järjestelmää olisi käytettävä tietojen 
välittämiseksi kaikista lähetyksistä, jotka 
sisältävät luokkaan 1 ja 2 kuuluvaa ainesta, 
renderointitoimista peräisin olevia 
johdettuja tuotteita ja luokkaan 3 kuuluvaa 
käsiteltyä eläinvalkuaista, jotta 
varmistetaan jäljitettävyys ja ainesten 
kulkua valvovien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö.  

(51) Mahdollisten riskien torjumiseksi 
voidaan määrätä painesterilointi ja muita 
kuljetusta koskevia edellytyksiä. Jotta 
varmistetaan jäljitettävyys ja vältetään 
lihan ja lihatuotteiden laiton 
uudelleenmerkitseminen, joka on 
aikaisemmin johtanut pilaantuneen lihan 
aiheuttamiin skandaaleihin, ainesten 
kulkua valvovien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä 
olisi tehostettava. Sen vuoksi Traces-
järjestelmän käyttöönotosta 30 päivänä 
maaliskuuta 2004 tehdyllä komission 
päätöksellä 2004/292/EY käyttöön otettua 
Traces-järjestelmää olisi käytettävä tietojen 
välittämiseksi kaikista lähetyksistä, jotka 
sisältävät luokkaan 1 ja 2 kuuluvaa ainesta, 
renderointitoimista peräisin olevia 
johdettuja tuotteita ja luokkaan 3 kuuluvaa 
käsiteltyä eläinvalkuaista. 

Or. en

Tarkistus 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
a artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) joiden ei epäillä kantavan ihmisiin tai 
eläimiin tarttuvaa tautia, lukuun ottamatta 
kaupallisiin tarkoituksiin pyydystettyjä 
vesieläimiä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 94
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asetuksen (EY) N:o 853/2004 1 artiklan 
3 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta 
luonnonvaraisesta riistasta ja 
luonnonvaraisen riistan lihasta peräisin 
olevat eläimistä saatavat sivutuotteet;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 95
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) nestemäinen maito, ternimaito ja niistä 
johdetut tuotteet, jotka saadaan, pidetään, 
hävitetään tai käytetään alkuperätilalla;

d) raakamaito, ternimaito ja niistä johdetut 
tuotteet, jotka saadaan, pidetään, hävitetään 
tai käytetään alkuperätilalla;

Or. de

Perustelu

Käsitettä "nestemäinen maito" ei ole määritelty eläimistä saatavista sivutuotteista annetussa 
asetuksessa eikä hygieniapaketin asetuksissa. Sen vuoksi on mielekästä käyttää käsitettä 
"raakamaito". 
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Soveltamisen rajoittaminen kuivamaitoon samoin kuin asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 ei ole 
enää tarpeen, koska nyt samassa virkkeessä mainitaan "ja niistä johdetut tuotteet", joihin 
maitojauhe ja siitä valmistettu maito kuuluvat.

Tarkistus 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komission teksti Tarkistus

d a) munasta saatavat sivutuotteet, jotka 
syntyvät, säilytetään, hävitetään tai 
käytetään alkuperätilalla;

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komission teksti Tarkistus

d b) pienet määrät luokan 3 sivutuotteita, 
jotka tuotetaan pienissä laitoksissa, joiden 
toiminta on marginaalista, paikallista ja 
rajoitettua ja tapahtuu kansallisten 
sääntöjen mukaisesti;

Or. es

Perustelu

Tätä poikkeusta on sovellettava luokan 3 sivutuotteiden pieniin määriin, joita tuottavat pienet 
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vähittäiskaupat kansallisten sääntöjensä mukaisesti ja joiden tapauksessa tämän asetuksen 
mukaisten varastointi- ja keräysmenetelmien noudattaminen olisi suhteetonta syntyvien 
sivutuotteiden luonteeseen ja määrään nähden.

Tarkistus 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

f) ruokajäte, paitsi jos se on f) ruokajäte sekä vähittäis- ja 
tukkukaupan jätteet, paitsi jos se on  

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 99
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

g a) öljykemian tuotteet, jotka 
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valmistetaan täytäntöönpanomääräyksiin 
sisältyvien säännösten mukaisesti 
eläinrasvoista hydrolyysin, saippuoimisen 
tai hydrauksen avulla.

Or. de

Perustelu

Eläinrasvoista hydrolyysin, saippuoimisen tai hydrauksen avulla valmistettavat öljykemian 
tuotteet eivät ole vaaraksi ihmisten ja eläinten terveydelle. 

Tarkistus 100
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

g a) eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka 
on tarkoitettu sellaisten ihmisen pitämien, 
lihaa syövien tai kaikkiruokaisten 
luonnonvaraisten lajien, joita ei ole 
tarkoitettu ihmisravinnoksi, ruokintaan,
mikäli nämä elämistä saatavat 
sivutuotteet vastaavat tai ovat lähellä 
luonnollista ravintoa ja mikäli kyseessä 
eivät ole sellaiset eläimistä saatavat 
sivutuotteet, joiden TSE-riski on korkea.

Or. de

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 soveltamisalaa on rajattava tiukemmin: Esimerkiksi leijonien 
tai karhujen ruokkiminen kokonaisilla naudoilla antiloopeilla tai matelijoiden ruokkiminen 
hiirillä vastaa eläinten luonnollista ravintoa, ja sen olisi oltava mahdollista. 

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen 27 artiklan 2 kohtaan sisältyvä mahdollisuus poikkeuksiin ei 
ole riittävä, koska poikkeus koskee vain erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävien 
kuolleiden eläinten tai niiden osien syöttämistä eläintarhaeläimille mutta ei sirkuseläimille. 
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Tarkistus 101
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

g b) paikalla käytettävä lemmikkieläinten 
ruoka, joka on saatu alkuperätilalla 
ainoastaan viljelijän ja hänen perheensä 
omaan elintarvikekäyttöön teurastetuista 
eläimistä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksesta puuttuu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 1 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukainen poikkeus. Poikkeus olisi sisällytettävä säädökseen ja ulotettava koskemaan myös 
muuta kuin tilalla teurastetusta raa'asta lihasta valmistettua lemmikkieläinten ruokaa. 

Tarkistus 102
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) lemmikkieläinten ruoka, joka on 
valmistetaan rekisteröidyissä 
elintarvikealan yrityksissä 
elintarvikkeeksi kelpaavista raaka-
aineista samoja hygieniaa koskevia 
edellytyksiä noudattaen, kuin 
elintarvikkeet.

Or. de
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Perustelu

Lemmikkieläinten ruoka, joka on valmistetaan rekisteröidyissä elintarvikealan yrityksissä 
elintarvikkeeksi kelpaavista raaka-aineista samoja hygieniaa koskevia edellytyksiä 
noudattaen, kuin elintarvikkeet, olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Näissä yrityksissä 
ei tarvita sivutuotteita koskevaa lisäsääntelyä.
Luvan saaneilla elintarvikealan yrityksillä, joiden liikevaihto ja toimintasäde ovat suuremmat, 
olisi kuitenkin oltava rekisteröintivelvollisuus, kuten 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
32 artiklan yhteydessä säädetään.

Tarkistus 103
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

g d) yksinomaan syötäväksi kelpaavista 
ruhoista tai niiden osista valmistettu 
lemmikkieläinten ruoka, joka on peräisin 
vähittäismyymälöistä tai myyntipisteiden 
yhteydessä sijaitsevista tiloista, joissa liha 
leikataan, käsitellään ja varastoidaan 
ainoastaan kuluttajille toimitettavaksi 
suoraan paikalla; 

Or. de

Perustelu

Ehdotuksesta puuttuu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
mukainen poikkeus. Poikkeus olisi sisällytettävä säädökseen ja ulotettava koskemaan myös 
muuta kuin raakaa lemmikkieläinten ruokaa. 

Tarkistus 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
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alueellaan vastaavat säännöt tämän 
artiklan 2 kohdan d b alakohdassa 
tarkoitetuille toiminnoille, laitoksille ja 
henkilöstölle. Näillä säännöillä on 
varmistettava tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttaminen.

Or. es

Perustelu

Vähittäiskaupassa (lihakaupat, kalakaupat) syntyvien sivutuotteiden käsittelyä koskevat 
säännöt on määriteltävä kunkin jäsenvaltion tasolla.

Tarkistus 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämä asetus ei vaikuta yhteisön 
eläinlääkintälainsäädännön 
soveltamiseen, jonka tavoitteena on 
eläintautien torjunta ja hävittäminen.

4. Tämä asetus ei vaikuta kansanterveyden 
ja eläinten terveyden alalla annettuihin 
yhteisön säännöksiin, tiettyjen tarttuvien 
spongiformisten enkefalopatioiden 
ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä 
koskevat rajoitukset mukaan luettuina. 

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen sanamuoto on tarkempi kuin ilmaus "yhteisön eläinlääkintälainsäädännön 
soveltaminen".
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Tarkistus 106
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 25 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a)"linkoihin tai separaattoreihin 
jäävällä aineella" ainesta, joka syntyy 
sivutuotteena raakamaidon 
puhdistuksesta tai erottamisesta 
rasvattomaksi maidoksi ja kermaksi. 

Or. de

Perustelu

Ottamalla artiklaan tämä uusi kohta määritellään selvästi 13 artiklaan lisättävä m a kohta.

Tarkistus 107
John Bowis, Neil Parish

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 25 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) "polttamisella polttoaineena" 
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä 
johdettujen tuotteiden valvottua ja nopeaa 
eksotermista hapettamista hyötyenergian 
tuottamiseksi hyväksytyssä 
polttoprosessissa.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 108
Frieda Brepoels

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 25 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) "polttamisella polttoaineena" 
eläimistä saatavien sivutuotteiden tai 
niistä johdettujen tuotteiden käyttöä 
tuotantopaikalla energian tuottamiseksi 
jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä tarkoitettujen 
ympäristönormien mukaisessa 
polttoprosessissa.

Or. nl

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että niiden alueella on käytössä soveltuva 
infrastruktuuri, jolla varmistetaan, että 
eläimistä saatavat sivutuotteet

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden on taattava voimassa olevien sääntöjen noudattaminen mutta ne eivät ole 
velvollisia osoittamaan toimijoiden käyttöön tarvittavia resursseja aiheuttamisperiaatteen 
mukaisesti. 

Tarkistus 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) varmistettava eläimistä saatavien 
sivutuotteiden keräys- ja 
hävitysjärjestelmän olemassaolo ja 
toiminta;

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden on taattava voimassa olevien sääntöjen noudattaminen mutta ne eivät ole 
missään tapauksessa velvollisia tarjoamaan toimijoille tarvittavia resursseja noudattamista 
varten.
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Tarkistus 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 45 artiklan kolmannessa alakohdassa 
mainittu käsittely lemmikkieläinten ruoan 
valmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) muiden kuin 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen sivutuotteiden käsittely tai 
valmistaminen, pois luettuna 
lemmikkieläinten ruuan käsittely tai 
valmistaminen ja eläimistä saatavien 
tuotteiden varastointi, kun nämä tuotteet 
ovat valmiita sisällytettäväksi raaka-
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aineina rehujen valmistukseen;

Or. es

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 113
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poikkeukset hyväksynnän vaatimisesta Poikkeukset hyväksynnän vaatimisesta ja 
rekisteröintivelvoitteesta

Or. de

Perustelu

Tiettyjen laitosten, jotka on sivutuoteasetuksen mukaisesti vapautettu hyväksynnästä, on 
32 artiklan mukaan rekisteröidyttävä ennen toiminnan aloittamista toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Johdanto-osan 23 kappaleesta seuraa, että rekisteröinti on suoritettava tai 
että se on tarpeen. Näin ollen rekisteröintivelvoitteen muotoilussa olisi vältettävä 
mainitsemasta hakemusta ja siihen olisi otettava ilmoitusvelvollisuus. Muutoin myös 
31 artikla (varsinkin sen 2 kohta) on turha. 
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Tarkistus 114
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimilta, jotka kuuluvat sellaisten 
laitosten hyväksynnän tai rekisteröinnin
piiriin, jotka on hyväksytty tai rekisteröity

a) toimilta, jotka kuuluvat sellaisten 
laitosten hyväksynnän piiriin, jotka on 
hyväksytty asetuksen (EY) N:o 853/2004 
mukaisesti;

i) asetuksen (EY) N:o 853/2004 
mukaisesti; tai
ii) asetuksen (EY) N:o 183/2005 
mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksen perustelun alkuosa ei koske suomenkielistä versiota. Asetuksen (EY) N:o 
853/2004 tai N:o 183/2005 mukaisesti rekisteröidyissä tai asetuksen (EY) N:o 183/2005 
hyväksytyissä laitoksissa tapahtuvan eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyn, 
varastoinnin tai jalostuksen vapauttaminen hyväksyntää koskevasta vaatimuksesta ei ole 
hyväksyttävää, koska näitä laitoksia ei tarkasteta kattavasti ennen toiminnan aloittamista, 
minkä vuoksi valvonnassa on puutteita.

Tarkistus 115
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimilta, jotka kuuluvat sellaisten 
laitosten hyväksynnän tai rekisteröinnin
piiriin, jotka on hyväksytty tai rekisteröity

a) toimilta, jotka kuuluvat sellaisten 
laitosten hyväksynnän piiriin, jotka on 
hyväksytty 

i) asetuksen (EY) N:o 853/2004 
mukaisesti; tai

i) asetuksen (EY) N:o 853/2004 
mukaisesti; tai

ii) asetuksen (EY) N:o 183/2005 
mukaisesti;

ii) asetuksen (EY) N:o 183/2005 
mukaisesti;
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Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 116
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) biokaasu- ja kompostointilaitoksilta, 
joissa eläimistä saatavia sivutuotteita ja 
niistä johdettuja tuotteita muunnetaan 9 
artiklan c alakohdan nojalla 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kaikkien biokaasu- ja kompostointilaitosten, joissa eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä 
johdettuja tuotteita muunnetaan 9 artiklan c alakohdan nojalla vahvistettujen 
vakioparametrien mukaisesti, vapauttaminen hyväksyntää koskevasta vaatimuksesta ei ole 
hyväksyttävää. Jos laitoksessa jalostetaan eläintautien kannalta arveluttavaa ainesta, kuten 
teurasjätettä, vanhoja elintarvikkeita tai ruokajätettä, hyväksynnän vaatiminen on 
välttämätöntä, jotta mahdolliset riskien lähteet voidaan poistaa jo ennen laitoksen 
käyttöönottoa. 
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Tarkistus 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) biokaasu- ja kompostointilaitoksilta, 
joissa eläimistä saatavia sivutuotteita ja 
niistä johdettuja tuotteita muunnetaan 9 
artiklan c alakohdan nojalla 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Vaikka nämä laitokset jätettäisiin hyväksymisen ulkopuolelle, viranomaisten on edelleen 
varmistettava, että ne noudattavat voimassa olevia vaatimuksia. Laitosten ehdotettu 
vapauttaminen hyväksymisvaatimuksesta ei vähennä hallinnollista taakkaa komission 
tavoittelemalla tavalla.

Tarkistus 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen tarkistuksen kanssa, jolla 6 artiklan 
1 kohtaan lisätään f a kohta.
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Tarkistus 119
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
toimijan hakemuksen saatuaan 
rekisteröitävä laitokset, jotka on 
vapautettu hyväksynnästä 1 kohdan a, b tai 
c alakohdan mukaisesti.

2. Toimijoiden, joiden laitokset on 
vapautettu hyväksynnästä 1 kohdan a, b tai 
c alakohdan mukaisesti, on ilmoitettava 
laitoksensa ennen niiden toiminnan 
aloittamista toimivaltaisille viranomaisille 
näiden vaatimalla tavalla rekisteröintiä 
varten.

Hakemuksen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

Toimijan on tätä varten ilmoitettava 
vähintään seuraavat tiedot:

a) käytettävien eläimistä saatavien 
sivutuotteiden luokka;

a) käytettävien eläimistä saatavien 
sivutuotteiden luokka;

b) niiden toimien luonne, joissa eläimistä 
saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja 
tuotteita käytetään lähtöaineena, jota 
hakemus koskee.

b) niiden toimien luonne, joissa eläimistä 
saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja 
tuotteita käytetään lähtöaineena, jota 
hakemus koskee.

Or. de

Perustelu

Tiettyjen laitosten, jotka on sivutuoteasetuksen mukaisesti vapautettu hyväksynnästä, on 
32 artiklan mukaan rekisteröidyttävä ennen toiminnan aloittamista toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Johdanto-osan 23 kappaleesta seuraa, että rekisteröinti on suoritettava tai 
että se on tarpeen. Näin ollen rekisteröintivelvoitteen muotoilussa olisi vältettävä 
mainitsemasta hakemusta ja siihen olisi otettava ilmoitusvelvollisuus. Muutoin myös
31 artikla (varsinkin sen 2 kohta) on turha. 

Tarkistus 120
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Laitosten, jotka on hyväksytty tai 
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rekisteröity muiden yhteisön säännösten 
mukaisesti ja joihin haetaan tai kerätään, 
tai joissa varastoidaan, kuljetetaan, 
käsitellään tai jalostetaan eläimistä 
saatavia sivutuotteita, on lisäksi täytettävä 
tässä asetuksessa asetetut vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 853/2004 tai asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti hyväksytty tai 
rekisteröity laitos ei tarvitse sivutuoteasetuksessa tarkoitettua toimintaa varten toista 
hyväksyntää. Johdanto-osan 24 kappaleessa perusteluksi esitetään, että kyseisessä yhteisön 
lainsäädännössä otetaan jo huomioon tämän asetuksen tavoitteet. Siksi olisi säädettävä, että 
tällaisissa tapauksissa sovelletaan lisäksi sivutuoteasetukseen sisältyviä hyväksynnän 
edellytyksiä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 121
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Laitosten hyväksyminen (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 122
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltainen viranomainen hyväksyy 
laitoksen edellyttäen, että toimija toimittaa 
hakemuksensa mukana todisteet siitä, että

1. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 123
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) jos 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja eläimistä 
saatavia sivutuotteita varastoidaan tai 
jalostetaan, näiden tuotteiden jalostus on 
pysyvästi erotettu ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen tuotteiden jalostuksesta 
organisatoristen ja rakennusteknisten 
toimien avulla ja tuotteet merkitään 
elintarvikkeiksi tai eläimistä saataviksi 
sivutuotteiksi; lopputuotteet on 
varastoitava erillisessä tilassa tai 
rakennuksessa, joka on merkitty 
vastaavasti. Toimijan on varmistettava, 
että lopputuotteet eivät päädy ihmisten 
ravintoketjuun.

Or. de
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Perustelu

Jos 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita ja 
elintarvikkeita jalostetaan samassa tuotantolaitoksessa, sivutuotelaitoksella olisi oltava oma 
hyväksyntä ja erilliset jalostuslinjansa. Tilojen erottaminen toisistaan ei ole välttämätöntä, 
jos jalostus tapahtuu täysin suljetussa tuotantolinjoissa tai laitteissa, joita käytetään 
ainoastaan sivutuotteiden jalostamiseen.

Tarkistus 124
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Laitos hyväksytään vasta toimivaltaisen 
viranomaisen paikan päällä tekemän 
tarkastuskäynnin jälkeen.

2. Kun toimivaltainen viranomainen saa 
hyväksymishakemuksen toimijalta, sen on 
tehtävä tarkastuskäynti paikan päällä. 

Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää ehdollisen hyväksynnän, jos 
näyttää siltä, että laitos täyttää kaikki 1 
kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut 
vaatimukset.

Se saa hyväksyä laitoksen kyseistä 
toimintaa varten ainoastaan, jos toimija 
on osoittanut, että laitos täyttää tämän 
asetuksen asiaa koskevat vaatimukset ja 
että toimija on riittävän luotettava. 

Se saa myöntää lopullisen hyväksynnän 
ainoastaan, jos kolmen kuukauden 
kuluessa ehdollisen hyväksynnän 
myöntämisestä suoritettavan uuden 
virallisen tarkastuksen perusteella näyttää 
siltä, että laitos täyttää kaikki muut asiaa 
koskevat vaatimukset.

Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää ehdollisen hyväksynnän, jos 
vaikuttaa siltä, että laitos täyttää kaikki 
infrastruktuuria ja laitteistoa koskevat 
vaatimukset. Se saa myöntää lopullisen 
hyväksynnän ainoastaan, jos kolmen 
kuukauden kuluessa ehdollisen 
hyväksynnän myöntämisestä toteutettavan 
uuden virallisen tarkastuksen perusteella 
vaikuttaa siltä, että laitos täyttää muut 
tämä asetuksen asiaa koskevat 
vaatimukset. Jos selvää edistymistä on 
tapahtunut, mutta laitos ei vielä täytä 
kaikkia asiaa koskevia vaatimuksia, 
toimivaltainen viranomainen voi jatkaa 
ehdollista hyväksyntää. Ehdollinen 
hyväksyntä ei kuitenkaan saa ylittää 
kestoltaan yhteensä kuutta kuukautta. 

Mikäli selkeää edistymistä on tapahtunut, 
mutta laitos ei vielä täytä kaikkia asiaa 

Toimivaltaisen viranomaisen on virallista 
valvontaa toteuttaessaan otettava laitosten 
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koskevia vaatimuksia, toimivaltainen 
viranomainen voi jatkaa ehdollista 
hyväksyntää. Ehdollinen hyväksyntä ei 
kuitenkaan saa ylittää kestoltaan yhteensä 
kuutta kuukautta.

hyväksyntä uudelleen tarkasteluun. Jos 
toimivaltainen viranomainen toteaa 
vakavia puutteita tai joutuu pysäyttämään 
laitoksen tuotannon toistuvasti ja jos 
toimija ei kykene antamaan tulevan 
tuotannon osalta riittäviä takeita, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
käynnistettävä menettelyt laitoksen 
hyväksynnän peruuttamiseksi. 
Toimivaltainen viranomainen voi 
kuitenkin peruuttaa laitoksen 
hyväksynnän väliaikaisesti, jos toimija voi 
taata korjaavansa puutteet kohtuullisessa 
ajassa.

Or. de

Perustelu

Tällainen sääntely (laitosten hyväksyminen tarkastuksen perusteella, ehdollinen hyväksyntä) 
olisi ulotettava koskemaan kaikkia laitoksia. Sanamuoto olisi mukautettava samaan asiaan 
liittyvän asetuksen (EY) N:o 882/2004 31 artiklan 2 kohdan mukaan. Olisi aiheellista myös 
selventää, että sekä ehdolliseen että lopulliseen hyväksyntään voidaan liittää ehtoja.

Tarkistus 125
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 48 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tällainen sääntely (laitosten hyväksyminen tarkastuksen perusteella, ehdollinen hyväksyntä) 
olisi ulotettava koskemaan kaikkia laitoksia. Sanamuoto olisi mukautettava samaan asiaan 
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liittyvän asetuksen (EY) N:o 882/2004 31 artiklan 2 kohdan mukaan. Olisi aiheellista myös 
selventää, että sekä ehdolliseen että lopulliseen hyväksyntään voidaan liittää ehtoja.

Tarkistus 126
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläinperäiset tuotteet, jotka on ilmoitettu 
ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, koska 
niissä mahdollisesti esiintyy fysikaalisia 
jäämiä;

d) eläinperäiset tuotteet, jotka on ilmoitettu 
ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, koska 
niissä mahdollisesti esiintyy 
epäpuhtauksia;

Or. de

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) muut kuin 11 tai 13 artiklassa tarkoitetut 
sellaiset eläimet ja sellaisista eläimistä 
peräisin olevat osat, jotka ovat kuolleet 
muutoin kuin ihmisravinnoksi 
teurastamisen vuoksi tai, luonnonvaraisen 
riistan tapauksessa, ovat kuolleet muutoin 
kuin ihmisravinnoksi kaatamisen vuoksi, 
mukaan lukien taudintorjuntatarkoituksessa 
lopetetut eläimet, sekä märehtijöiden ja 
sikojen sikiöt ja alkiot sekä 
kuoriutumattomina kuolleet kananpojat;

f) muut kuin 11 tai 13 artiklassa tarkoitetut 
sellaiset eläimet ja sellaisista eläimistä 
peräisin olevat osat, jotka ovat kuolleet 
muutoin kuin ihmisravinnoksi 
teurastamisen vuoksi tai, luonnonvaraisen 
riistan tapauksessa, ovat kuolleet muutoin 
kuin ihmisravinnoksi kaatamisen vuoksi, 
mukaan lukien taudintorjuntatarkoituksessa 
lopetetut eläimet;

Or. es
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Perustelu

Viimeinen osa olisi esitettävä omana alakohtanaan.

Tarkistus 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) märehtijöiden ja sikojen sikiöt ja 
alkiot sekä kuoriutumattomina kuolleet 
kananpojat;

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 12 artiklan f alakohtaa koskevan tarkistuksen kanssa, koska 
kyseisen alakohdan viimeinen osa on esitetty tässä alakohdassa.

Tarkistus 129
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) seuraavat osat, jotka ovat peräisin joko 
teurastamossa teurastetuista elämistä, jotka 
on ante mortem -tarkastuksessa todettu 
ihmisravinnoksi teurastuskelpoisiksi, tai 
yhteisön lainsäädännön mukaisesti 
ihmisravinnoksi kaadetusta riistasta:

b) seuraavat osat, jotka ovat peräisin joko 
teurastamossa teurastetuista elämistä, jotka 
on ante mortem -tarkastuksessa todettu 
ihmisravinnoksi teurastuskelpoisiksi, tai 
ovat peräisin asetuksen (EY) 
N:o 853/2004 1 artiklan 3 kohdan 
d alakohdan mukaisesti tilalla 
teurastetusta siipikarjasta tai tilalla 
teurastetuista jäniseläimistä tai yhteisön 
lainsäädännön mukaisesti ihmisravinnoksi 
kaadetusta riistasta:

Or. de
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Perustelu

Myös tällaiset eläimet ovat teurastuskelpoisia ja ihmisravinnoksi kelpaavia, joten vastaavat 
eläimistä saatavat sivutuotteet on luokiteltava kuuluviksi luokan 3 ainekseksi.

Tarkistus 130
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka on 
johdettu ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
tuotteiden tuotannosta, mukaan luettuina 
luut, joista on poistettu rasva, ja rasvan 
sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös;

d) eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka on
johdettu ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
tuotteiden tuotannosta, myös vähittäis- ja 
tukkukaupasta lähtöisin olevat eläimistä 
saatavat sivutuotteet, mukaan luettuina 
luut, joista on poistettu rasva, ja rasvan 
sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös;

Or. de

Perustelu

Vähittäis- ja tukkukaupan jätteet muodostavat samanlaisen riskin kuin ruokajäte, joten ne on 
määriteltävä yksiselitteisesti luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi. 

Tarkistus 131
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) eläinperäiset tuotteet, muu kuin 
ruokajäte, joita sen jälkeen kun ne on 
saatettu markkinoille ihmisravinnoksi tai 
eläinten rehuksi, ei enää ole tarkoitettu 
ihmisravinnoksi tai rehuksi joko 
kaupallisista syistä tai sellaisten 
valmistuksessa tai pakkauksessa 
esiintyneiden ongelmien tai muiden 

e) eläinperäiset tuotteet, muu kuin 
ruokajäte, joita sen jälkeen kun ne on 
saatettu markkinoille ihmisravinnoksi tai 
eläinten rehuksi luokkaan 3 kuluvasta 
aineksesta valmistetusta rehusta, ei enää 
ole tarkoitettu ihmisravinnoksi tai rehuksi
joko kaupallisista syistä tai sellaisten 
valmistuksessa tai pakkauksessa 
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vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta riskiä 
ihmisten tai eläinten terveydelle;

esiintyneiden ongelmien tai muiden 
vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta riskiä 
ihmisten tai eläinten terveydelle;

Or. de

Perustelu

"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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) eläinperäiset tuotteet, muu kuin 
ruokajäte, joita sen jälkeen kun ne on 
saatettu markkinoille ihmisravinnoksi tai 
eläinten rehuksi, ei enää ole tarkoitettu 
ihmisravinnoksi tai rehuksi joko 
kaupallisista syistä tai sellaisten 
valmistuksessa tai pakkauksessa 
esiintyneiden ongelmien tai muiden 
vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta riskiä 
ihmisten tai eläinten terveydelle;

e) eläinperäiset tuotteet, muu kuin 
ruokajäte ja vähittäis- ja tukkukaupan 
jätteet, joita sen jälkeen kun ne on saatettu 
markkinoille ihmisravinnoksi tai eläinten 
rehuksi, ei enää ole tarkoitettu 
ihmisravinnoksi tai rehuksi joko 
kaupallisista syistä tai sellaisten 
valmistuksessa tai pakkauksessa 
esiintyneiden ongelmien tai muiden 
vikojen vuoksi, jotka eivät aiheuta riskiä 
ihmisten tai eläinten terveydelle;

Or. en
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Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 133
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Vesieläimistö ja niistä saatavat sivutuotteet kattavat muitakin vesieläimiä kuin tässä mainitut, 
erityisesti eri kehitysvaiheessa olevia selkärangattomia, kuten hyönteisten toukkia ja matoja, 
joita käytetään esimerkiksi kotieläinten ravintoa valmistettaessa.

Tarkistus 134
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Luokkaan 3 kuuluvat ainekset voidaan periaatteessa käyttää rehuksi, eikä niiden siksi pitäisi 
olla peräisin arveluttavista lähteistä.
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Tarkistus 135
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Luokkaan 3 kuuluvat ainekset voidaan periaatteessa käyttää rehuksi, eikä niiden siksi pitäisi 
olla peräisin arveluttavista lähteistä.

Tarkistus 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) muu kuin 11 artiklan e alakohdassa 
tarkoitettu ruokajäte. 

m) muu kuin 11 artiklan e alakohdassa 
tarkoitettu ruokajäte sekä vähittäis- ja 
tukkukaupan jätteet. 

Or. en

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelu.
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Tarkistus 137
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

m a) maidon jalostuksessa linkoihin tai 
separaattoreihin jäänyt aine liitteessä 
VIII olevan luvun I H kohdan 
(menetelmä 8) mukaisen lämpökäsittelyn 
jälkeen.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen johdanto-osan 36 kappaleen mukaisesti on säädettävä, että 
haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY mukaisesti määritellyllä 
detoksikaatiomenetelmällä käsiteltyä ainesta voi myös käyttää ruokinnassa. Linkoihin tai 
separaattoreihin jäänyttä ainetta pidetään jäljempänä kuvatun, liitteessä VIII olevan luvun I 
H kohdan (menetelmä 8) mukaisen menetelmän jälkeen detoksisoituna johdanto-osan 
36 kappaleen mukaisesti. 

Tarkistus 138
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Luokkien muutokset

Komission voi muuttaa 11, 12 ja 13 
artiklaa ottaakseen huomioon tieteessä 
riskinarvioinnin kannalta tapahtuneen 
kehityksen edellyttäen, että kehitys 
voidaan todeta asianmukaisen tieteellisen 
tahon suorittaman riskinarvioinnin 
perusteella. Kyseisissä artikloissa 
lueteltuja eläimistä saatavia sivutuotteita 
ei kuitenkaan saa poistaa luetteloista, 
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vaan ainoastaan kyseisten tuotteiden 
luokkia saa muuttaa tai luetteloihin saa 
lisätä uusia eläimistä saatavia 
sivutuotteita.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 48 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Komission mahdollisuus muuttaa 48 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn 
mukaisesti eläimistä saatavien sivutuotteiden nykyistä luokittelua ilman että parlamentti ja 
neuvosto voivat vaikuttaa yksityiskohtaisesti sisältöön ei ole hyväksyttävä, koska näissä 
tapauksissa on kyse niin perustavanlaatuisista seikoista (viime kädessä asetuksen 
soveltamisalan laajentamisesta), että muuttaminen voi tapahtua vain menettelyssä, johon 
neuvosto osallistuu asianmukaisesti. 

Tarkistus 139
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimijoiden on varmistettava, että 
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä 
johdettujen tuotteiden kuljetuksessa on 
mukana kaupallinen asiakirja, ja jos tässä 
asetuksessa tai 5 kohdan mukaisesti 
hyväksytyssä toimenpiteessä niin 
edellytetään, terveystodistus.

2. Eläimistä saatavien sivutuotteiden tai 
niistä johdettujen tuotteiden kuljetuksesta 
vastaavien on varmistettava, että eläimistä 
saatavien sivutuotteiden ja niistä 
johdettujen tuotteiden kuljetuksessa on 
mukana kaupallinen asiakirja, ja jos tässä 
asetuksessa tai 5 kohdan mukaisesti 
hyväksytyssä toimenpiteessä niin 
edellytetään, terveystodistus

Or. de
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Perustelu

On selvennettävä, kuka on vastuussa siitä, että kaupallinen asiakirja on kuljetuksen mukana, 
jotta tämä säännös voidaan panna täytäntöön ja rangaista rikkomuksista. Vastuun asiasta 
olisi kuuluttava kuljetuksesta vastaavalle taholle.

Tarkistus 140
Niels Busk

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
hyväksyä omalla alueellaan tapahtuvaa 
eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä 
johdettujen tuotteiden kuljetusta varten 
kaupallisen asiakirjan sijasta 
vaihtoehtoisen järjestelmän. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä tällainen järjestelmä ja 
varmistettava kaikkien eläimistä saatavien 
sivutuotteiden täydellinen jäljitettävyys.

Or. en

Perustelu

Kaupallisen asiakirjan pakollinen käyttö aiheuttaa toimijoille huomattavia hallinnollisia 
kustannuksia, joita voitaisiin tietyissä oloissa vähentää käyttämällä vaihtoehtoisia tapoja 
sivutuotteiden tarpeellisen jäljitettävyyden varmistamiseksi. Näissä tapauksissa 
jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus toteuttaa vaihtoehtoisia toimia. Tällaisten toimien 
pitäisi kattaa ainoastaan jäsenvaltion sisäiset kuljetukset. Toimivaltaisen viranomaisen on 
hyväksyttävä tällainen järjestelmä ja varmistettava kaikkien eläimistä saatavien 
sivutuotteiden täydellinen jäljitettävyys.  
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Tarkistus 141
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 alakohdassa tarkoitettu 
kaupallinen asiakirja voidaan laatia myös 
sähköisesti. Siinä tapauksessa eläimistä 
saatavien sivutuotteiden tai niistä 
johdettujen tuotteiden tuottajan, 
kuljettajan ja vastaanottajan on 
tallennettava itselleen sähköisesti kaikki 
tarvittavat tiedot. Näiden tietojen on 
oltava aina toimivaltaisten viranomaisen 
käytettävissä näiden pyynnöstä.

Or. de

Perustelu

Ehdotuksesta puuttuu – samoin kuin voimassa olevasta asetuksesta (EY) N:o 174/2002 –
sähköisiä kaupallisia asiakirjoja koskevat säännökset. Nämä säännökset olisi sisällytettävä 
tekstiin kaupallisen liikenteen helpottamiseksi.

Tarkistus 142
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä 
johdettuja tuotteita lähettävien, kuljettavien 
tai vastaanottavien henkilöiden on 
pidettävä kirjaa lähetyksistä ja niihin 
liittyvistä kaupallisista asiakirjoista tai 
terveystodistuksista.

Eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä 
johdettuja tuotteita lähettävien, kuljettavien 
tai vastaanottavien henkilöiden on 
pidettävä lähetyksistä kirjaa. Jos näin 
kirjatut tiedot sisältyvät kaupallisiin 
asiakirjoihin tai terveystodistuksiin, muita 
asiakirjoja ei tarvita.

Or. de
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Perustelu

Kaupallisia asiakirjoja koskevan kirjanpidon ei pitäisi olla pakollista. Jos näin kirjatut tiedot 
sisältyvät kaupallisiin asiakirjoihin, olisi luovuttava muista kirjausvaatimuksista. 

Tarkistus 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

On loogista, että komitologiassa määritellään vähimmäissisältö, mutta muoto on joka 
tapauksessa jäsenvaltioiden päätettävissä.

Tarkistus 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimijoiden on varmistettava, ettei 
ainesta, jonka epäillään tai tiedetään olevan 
tämän asetuksen vastaista, siirretä 
laitoksesta ennen toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnassa tapahtuvaa
uudelleenkäsittelyä ja uusien virallisten 
näytteiden ottamista asetuksen (EY) N:o 
882/2004 11 ja 12 artiklan mukaisesti, 
ellei ainesta ole tarkoitettu hävitettäväksi.

2. Toimijoiden on varmistettava, ettei 
ainesta, jonka epäillään tai tiedetään olevan 
tämän asetuksen vastaista, siirretä 
laitoksesta ennen uudelleenkäsittelyä, ellei 
ainesta ole tarkoitettu hävitettäväksi.

Or. es
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Perustelu

Vain silloin jos todetaan, että tiettyä ainesta on siirretty laitoksesta, toimivaltaisen 
viranomaisen on puututtava tilanteeseen ja valvottava aineksen palauttamista ja 
uudelleenkäsittelyä tai hävittämistä.

Tarkistus 145
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) otettava käyttöön järjestelmä jokaisen 
lähetetyn erän jäljitettävyyden 
varmistamiseksi.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 146
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Jäljitettävyys
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1. Kaikissa tuotanto-, jalostus- ja 
jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, 
että eläimistä saatavat sivutuotteet on 
mahdollista jäljittää.
2. Toimijoiden on voitava tunnistaa 
jokainen henkilö, joka on toimittanut 
niille eläimistä saatavan sivutuotteen. 
Tätä varten toimijoilla on oltava käytössä 
tähän tarkoitetut järjestelmät ja 
menettelyt, joiden avulla toimivaltaiset 
viranomaiset saavat nämä tiedot 
pyynnöstä käyttöönsä.
3. Toimijoilla on oltava käytössä sellaiset 
järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne 
voivat tunnistaa muut yritykset, joille 
niiden tuotteita on toimitettu. Nämä tiedot 
on annettava pyynnöstä toimivaltaisille 
viranomaisille.
4. Yhteisössä markkinoille saatetuissa tai 
todennäköisesti markkinoille saatettavissa 
eläimistä saatavissa sivutuotteissa on 
niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi 
oltava riittävät ja asianmukaiset 
pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot 
tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa 
koskevien vaatimusten mukaisesti.
5.  Tämän artiklan vaatimusten 
noudattamiseksi tarkoitetut säännökset 
voidaan antaa 48 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 147
Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 148
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl
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Perustelu

Ruokajätteen käyttö eläinten rehussa muodostaa väistämättä tarttuvien eläintautien 
puhkeamisen riskin ja näiden sairauksien leviämisen riskin. Vastaavia tapauksia on aiemmin 
ilmennyt useasti. Jos eläinten rehun sallitaan sisältää ruokajätettä, kyseenalaistetaan lisäksi 
kannibalismin välttämisen periaate, koska ei voida taata, että tuotteet eivät sisällä lainkaan 
valkuaista, joka on peräisin saman lajin eläimestä kuin ne eläimet, jotka rehua käyttävät.

Tarkistus 149
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 150
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuotantoeläinten ruokkiminen 
laidunkasvillisuudella joko antamalla 
eläinten laiduntaa sitä suoraan tai 
syöttämällä niille laidunkasvillisuutta, 
joka on peräisin maaperästä, johon on 
levitetty muuta kuin lantaa olevia 

c) sellaisten lannoitteiden ja 
maanparannusaineiden levittäminen 
laitumelle, joiden valmistukseen on 
käytetty muita eläimistä saatavia 
sivutuotteita kuin lantaa ja 
ruuansulatuskanavan sisältöä;
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eloperäisiä lannoitteita ja 
maanparannusaineita;

Or. de

Perustelu

Jos säännellään ainoastaan eläinten ruokintaa sellaisesta maasta peräisin olevalla 
kasvillisuudella, jota on lannoitettu eläimistä saatavilla sivutuotteilla (lantaa lukuun 
ottamatta), ei oteta huomion vaaratekijöitä. Sen vuoksi olisi kiellettävä orgaanisten 
lannoitteiden ja maanparannusaineiden, lantaa ja ruuansulatuskanavan sisältöä lukuun 
ottamatta, levittäminen laitumelle. Odotusajoista ei pitäisi säätää missään tapauksessa, koska 
ne riippuvat loppujen lopuksi säästä eikä niitä voi valvoa. Myöskään kieltoa käyttää tällaisilta 
laitumilta peräisin olevaa laidunkasvillisuutta ruokintaan ei voida käytännössä valvoa. 

Tarkistus 151
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) viljeltyjen kalojen ruokkiminen samaa 
lajia olevien viljeltyjen kalojen ruumiista 
tai ruumiinosista johdetulla käsitellyllä 
eläinvalkuaisella.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Sivutuotteiden hävittäminen

Luokkaan 1, 2 ja 3 kuuluva aines
a) hävitetään jätteenä hyväksytyssä tai 
rekisteröidyssä polttolaitoksessa 
seuraavasti:
i) suoraan esikäsittelemättömänä tai
ii) sen jälkeen, kun se on käsitelty 
hyväksytyssä laitoksessa 
painesteriloimalla, jos toimivaltainen 
viranomainen näin vaatii, ja syntyvä aines 
on merkitty pysyvästi;
b) kun kyseessä on jäte, hävitetään tai 
hyödynnetään hyväksytyssä tai 
rekisteröidyssä polttolaitoksessa 
seuraavasti:
i) suoraan esikäsittelemättömänä tai
ii) sen jälkeen, kun se on käsitelty 
hyväksytyssä laitoksessa 
painesteriloimalla, jos toimivaltainen 
viranomainen näin vaatii, ja syntyvä aines 
on merkitty pysyvästi;
c) toimitetaan hyväksytylle kaatopaikalle 
sen jälkeen, kun se on käsitelty 
painesteriloimalla hyväksytyssä 
laitoksessa ja syntyvä aines on merkitty 
pysyvästi.

Or. es

Perustelu

Jotta ei tarvitse toistaa kaikille luokille yhteisiä sivutuotteiden loppukäyttötapoja, lisätään 
uusi artikla, jossa kuvataan kaikkien sivutuotetyyppien hävittämismahdollisuudet.
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Tarkistus 153
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi vahvistaa 1 kohdassa 
vahvistettujen kieltojen yhtenäistä 
soveltamista koskevat 
täytäntöönpanosäännöt ja toimenpiteet, 
joilla sallitaan

2. Komissio voi vahvistaa 1 kohdassa 
vahvistettujen kieltojen yhtenäistä 
soveltamista koskevat 
täytäntöönpanosäännöt ja rehua koskevat 
raja-arvot, joiden alittuessa satunnaiset 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
jalostetun eläinvalkuaisen määrät, jotka 
eivät ole teknisin keinoin vältettävissä, 
katsotaan merkityksettömiksi.

a) poiketen siitä, mitä 1 kohdan a 
alakohdassa säädetään, turkiseläinten 
ruokkiminen saman lajin eläinten 
ruhoista tai ruhonosista johdetulla 
käsitellyllä eläinvalkuaisella; ja
b) poiketen siitä, mitä 1 kohdan c 
alakohdassa säädetään, tuotantoeläinten 
ruokkiminen laidunkasvillisuudella, joka 
on peräisin sellaisesta maaperästä, johon 
on levitetty eloperäisiä lannoitteita ja 
maanparannusaineita, edellyttäen, että 
laiduntaminen tai laidunkasvillisuuden 
korjaaminen tapahtuu tietyn odotusajan 
jälkeen, millä taataan ihmisten ja eläinten 
terveydelle koituvien riskien 
asianmukainen torjunta.
Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
48 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
48 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. de
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Perustelu

Turkiseläinten ruokkiminen 18 artiklan 2 kohdan a alakohdassa jalostetulla eläinvalkuaisella 
sekä laiduntaminen alueilla, jotka on käsitelty orgaanisella lannoitteella, kuuluvat tämän 
asetuksen keskeisiin säännöksiin. Niistä ei pitäisi säätää täytäntöönpanosäännöissä, kuten 18 
artiklan 2 kohdassa esitetään. Sen sijaan teknisistä yksityiskohdista, jotka koskevat kieltojen 
ja raja-arvojen noudattamista rehun sisältämän eläinvalkuaisen yhteydessä, olisi säädettävä 
täytäntöönpanosäännöissä. 

Tarkistus 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

maahan, jos kyseessä on lanta, 
ruoansulatuskanavasta erotettu 
ruoansulatuskanavan sisältö, maitoperäinen 
tuote, ternimaito sekä munat ja 
munatuotteet, joihin toimivaltainen 
viranomainen ei katso sisältyvän minkään 
vakavan tartuntataudin leviämisriskiä;

Or. es

Perustelu

Ehdotamme maidon ja maitotuotteiden sallittujen käyttöjen soveltamista vastaavasti muniin 
ja munatuotteisiin.

Tarkistus 156
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tuotantoeläinten rehuaineena tai muiden 
tuotantoeläinten kuin turkiseläinten 
ruokinnassa ja saatettava markkinoille 24 
artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta 13 
artiklan l ja m alakohdassa tarkoitettua 
ainesta;

i) rehuaineena tai muiden tuotantoeläinten 
kuin turkiseläinten ruokinnassa ja 
saatettava markkinoille 24 artiklan 
mukaisesti, lukuun ottamatta 13 artiklan l 
ja m alakohdassa tarkoitettua ainesta;

Or. de

Perustelu

Tämän kohdan osalta on epäselvää, miksi i alakohdassa on ilmaus "tuotantoeläinten 
rehuaineena tai muiden tuotantoeläinten kuin turkiseläinten ruokinnassa" (vrt. 23 artiklan 
1 kohdan f alakohta ja 41 artiklan 1 kohdan a alakohta, jossa on ilmaus "rehuaineena 
tuotantoeläimien ruokinnassa"). Sanamuodon olisi oltava yhtenäinen, tai muutoin johdanto-
osassa olisi esitettävä poikkeavan sanamuodon syy.
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Tarkistus 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) käyttää lemmikkieläinten ruokinnassa; Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään estämään luokkaan 2 kuuluvien ainesten joutuminen kotieläinten 
ruokaan.

Tarkistus 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään estämään luokkaan 1 ja 2 kuuluvien ainesten joutuminen kotieläinten 
ruokaan.
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Tarkistus 159
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos kyseessä ovat 13 artiklan f 
alakohdassa tarkoitettu luokkaan 3 kuuluva 
aines ja muut eläimistä saatavat 
sivutuotteet, jotka poistetaan eläviltä 
eläimiltä kirurgisen toimenpiteen avulla ja 
jos toimivaltainen viranomainen tämän 
sallii, hävittää tilalla.

f) jos kyseessä ovat 13 artiklan f 
alakohdassa tarkoitettu luokkaan 3 kuuluva 
aines ja muut eläimistä saatavat 
sivutuotteet, jotka poistetaan eläviltä 
eläimiltä kirurgisen toimenpiteen avulla ja 
jos tämä on kansallisen lainsäädännön 
mukaan sallittua, hävittää tilalla.

Or. de

Perustelu

Ei voi olla mitenkään mielekästä, että eläinlääkäri pakotettaisiin jokaikisen kirurgisen 
toimenpiteen jälkeen tiedustelemaan toimivaltaisilta viranomaisilta, miten aineksen kanssa on 
meneteltävä.

Tarkistus 160
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eläimistä saatavien sivutuotteiden muut 
käsittelymenetelmät kuin painesterilointi 
erityisesti kyseisissä menetelmissä 
käytettävien ajan, lämpötilan ja paineen 
parametrien osalta;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komission mahdollisuus muuttaa 48 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn 
mukaisesti eläimistä saatavien jalostusmenetelmiä ilman että parlamentti ja neuvosto voivat 
vaikuttaa yksityiskohtaisesti sisältöön ei ole hyväksyttävä, koska näissä tapauksissa on kyse 
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niin perustavanlaatuisista seikoista, että muuttaminen voi tapahtua vain menettelyssä, johon 
neuvosto osallistuu asianmukaisesti.

Tarkistus 161
Elisabeth Jeggle

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

Komission teksti Tarkistus

g a) ruokajätteiden kuljetus, käsittely, 
käyttö tai hävittäminen; ennen yhteisön 
säännösten antamista ruokajätteet on 
kuljetettava, käsiteltävä, käytettävä tai 
hävitettävä kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. de

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

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä mitä 1 ja 2 jaksossa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
sallia edellytyksin, joilla varmistetaan 
ihmisten ja eläinten terveydelle koituvien 
riskien torjunta, seuraavien kerääminen ja
käyttö:

1. Poiketen siitä mitä 1 ja 2 jaksossa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
sallia edellytyksin, joilla varmistetaan 
ihmisten ja eläinten terveydelle koituvien 
riskien torjunta, seuraavien kerääminen 
ja/tai käyttö:

Or. en

Perustelu

Tämä muutos antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden käyttää luokkaan 2 ja 3 kuuluvaa ainesta 
luonnonvaraisille eläimille (27 artiklan 1 kohdan b alakohdan v alakohta) ilman, että niiden 
on kerättävä se. Edellä esitetyistä syistä (katso tarkistus nro 4) on erityisen tärkeää sallia 
tämä poikkeus jäsenvaltioille, joissa uhanalaisten tai suojeltujen haaskoja syövien 
luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tehokas suojelu edellyttää, että lajeilla on 
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mahdollisuus löytää haaskoja maaseutualueilla. Suuresta karjasta peräisin olevat kuolleet 
eläimet ovat tällaisten haaskojen tärkeä lähde. 

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

Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27a artikla 
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä tämän 
artiklan täytäntöönpanemiseksi 
toimenpiteitä, joilla luokkaan 1, 2 ja 3 
kuuluvan aineksen kerääminen tietyiltä 
Natura 2000-verkostoon kuuluvilta 
alueilta tai muilta alueilta, joilla tällaiset 
toimet ovat tarpeen uhanalaisten tai 
suojeltujen lajien tai suojeltujen 
haaskalintujen säilyttämisen vuoksi 
direktiivin 79/409/ETY ja 92/43/EY 
säännösten noudattamiseksi. Näistä 
toimista on ilmoitettava komissiolle. 
Keräämisen kieltäminen on sallittava 
tietyissä olosuhteissa, jotta voidaan 
ehkäistä kansanterveydelle ja eläinten 
terveydelle aiheutuvia riskejä. 
Nämä poikkeukset eivät vaikuta 
päätöksen 2005/830/EY tai tämän 
asetuksen 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten soveltamiseen. 

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

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

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Näin voidaan ottaa huomioon kaikki EU:n tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti suojellut 
haaskalintulajit ja muut lajit (esim. nisäkkäät), jotka syövät myös haaskoja ja ovat tällä 
hetkellä uhanalaisia, kuten ruskeakarhu Ursus arctos (joka ei kuulu minkään voimassa 
olevaan lainsäädäntöön sisältyvän poikkeuksen piiriin).
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Tarkistus 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Mahdollisuutta ruokkia haaskalintuja sivutuotteilla olisi käytettävä ja laajennettava 
asetuksessa joustavammin, koska on todettu, että poikkeukset, joista on säädetty, eivät riitä 
estämään lintukantojen supistumista. Lisäksi on säädettävä vastaavasta, muiden sellaisten 
suojeltujen lajien ruokkimista koskevasta poikkeuksesta, joiden kohdalla on havaittu ravinnon 
puute ja siitä johtuva kannan supistuminen ja joita ei ole missään tapauksessa tarkoitettu 
ihmisten tai eläinten ravinnoksi.

Tarkistus 166
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

suojeltujen haaskalintulajien ruokinnassa.

Or. de

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 soveltamisalaa on rajattava tiukemmin: Esimerkiksi leijonien 
tai karhujen ruokkiminen kokonaisilla naudoilla tai antiloopeilla tai matelijoiden 
ruokkiminen hiirillä vastaa eläinten luonnollista ravintoa, ja sen olisi oltava mahdollista. 
Käsiteltävänä olevan ehdotuksen 27 artiklan 2 kohtaan sisältyvä mahdollisuus poikkeuksiin ei 
ole riittävä, koska poikkeus koskee vain erikseen määriteltyä riskiainesta sisältävien 
kuolleiden eläinten tai niiden osien syöttämistä eläintarhaeläimille mutta ei sirkuseläimille. 

Tarkistus 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komission teksti Tarkistus

ii) toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että muiden lajien pääsy 
ruokittavalle ainekselle estetään.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Eläinten ruhojen perinteiselle hävittämiselle erityisillä ruokintapaikoilla ei pitäisi asettaa 
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sellaisia ehtoja, että käytäntö rajoittuu yhteen lajiin, koska myös muita lintuja, jotka syövät 
myös satunnaisesti haaskoja, kuten partakorppikotka ja keisarikotka, voitaisiin myös ruokkia 
tällaisilla paikoilla.

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

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

Komission teksti Tarkistus

ii) toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että muiden lajien pääsy 
ruokittavalle ainekselle estetään.

ii) tietyt olosuhteet kansanterveydelle ja 
eläinten terveydelle aiheutuvien riskien 
ehkäisemiseksi.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus perustaa ruokinta-asemia ilman 
tarpeettomia rajoituksia. Kukin jäsenvaltio voisi perustaa ruokinta-asemia ja ottaa käyttöön 
tai olla ottamatta käyttöön toimia, joilla varmistetaan muiden lajien pääsy ruokinta-asemille. 
Tällainen joustavuus on tärkeää esimerkiksi Pohjois-Espanjassa, missä ruskeakarhut (Ursus 
arctos) voivat käyttää joitakin haaskalintujen ruokintapaikkoja.

Tarkistus 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) olosuhteet, jotka ovat tarpeen 
eläinten ja ihmisten terveydelle 
aiheutuvien riskien välttämiseksi.

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisesti 3 kohdan b alakohdan ii alakohdan poistamista koskevan tarkistuksen 
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kanssa jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansanterveydelle ja eläinten terveydelle ei 
aiheudu vaaraa.

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

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuolleiden lemmikki-eläinten 
hävittämisen hautaamalla;

a) kuolleiden lemmikki-eläinten ja 
hevoseläinten hävittämisen hautaamalla;

Or. en

Tarkistus 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Pinta-alakriteeri ei riitä syrjäisten alueiden määritelmän laajentamiseen. Huomioon on 
otettava muita tekijöitä, kuten karjanhoidon laajuus tai saariolosuhteet.
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Tarkistus 173
Satu Hassi, Jill Evans

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 174
Satu Hassi, Jill Evans

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) edellytykset, joilla pyritään 
varmistamaan ihmisten ja eläinten 
terveydelle koituvien riskien torjunta 
paikan päällä tapahtuvassa aineksen
polttamisessa ja hautaamisessa sekä 
hävittämistä odottavien eläinten ja 
eläinten osien väliaikaisessa 
säilyttämisessä;

Adlib Express Watermark



AM\765117FI.doc 61/65 PE419.854v01-00

FI

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 2 kohdassa tarkoitetun alueen 
prosentuaalinen enimmäispinta-ala;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Pinta-alakriteeri ei riitä syrjäisten alueiden määritelmän laajentamiseen. Huomioon on 
otettava muita tekijöitä, kuten karjanhoidon laajuus tai saariolosuhteet. Syrjäiseksi alueeksi 
esitettävän alueen prosentuaalisen enimmäispinta-alan määrittelyn on oltava jäsenvaltion 
eikä komission tehtävä.

Tarkistus 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä 
kansallinen hyväksyntä menetelmille, 
jotka eivät vaadi käsittelymenetelmien 
muuttamista mutta edellyttävät 
hyväksyttyjä menetelmiä koskevien 
parametrien muuttamista, sanotun 
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rajoittamatta tämän artiklan säännösten 
soveltamista.

Or. es

Perustelu

Hyväksyntämenettelyä ei saa soveltaa jo hyväksyttyjä menetelmiä varten käytettäviin 
parametreihin.

Tarkistus 177
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Eläimistä saatavien sivutuotteiden 
koko ketjun tuotteen syntypaikalta 
käsittelyyn, käyttöön tai hävittämiseen on 
kuuluttava virallisen valvonnan piiriin.

Or. de

Tarkistus 178
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen 
havaitsee suorittamassaan tarkastuksessa 
ja seurannassa, että yksi tai useampi
tämän asetuksen vaatimuksista ei täyty, 
sen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin.

1. Jos tämän asetuksen vaatimukset eivät
täyty, toimivaltainen viranomainen voi
hyväksyä asianmukaisia toimia.

Or. de
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Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimija aikoo lähettää luokkaan 1 tai 
2 kuuluvaa ainesta taikka luokkaan 1 
kuuluvasta aineksesta johdettua liha-
luujauhoa tai eläinrasvoja toiseen 
jäsenvaltioon, määräjäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on toimijan 
hakemuksen mukaan tehtävä päätös siitä,

1. Jos toimija aikoo ottaa vastaan luokkaan 
1 tai 2 kuuluvaa ainesta taikka luokkaan 1 
kuuluvasta aineksesta johdettua liha-
luujauhoa tai eläinrasvoja toisesta 
jäsenvaltiosta, hänen on ilmoitettava siitä 
jäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jonka on tehtävä päätös 
siitä, 

Or. es

Perustelu

Ehdotettu järjestelmä aiheuttaa vaikeuksia kielen vuoksi ja toimivaltaisen viranomaisen 
toteamisen vuoksi, joten olisi yksinkertaisempaa, että tuotteet vastaanottava toimija 
käynnistää menettelyn ilmoittamalla asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.
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Tarkistus 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Saatuaan tiedon lähetyksen 
lähettämisestä määräpaikan 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava TRACES-järjestelmällä 
alkuperäpaikan toimivaltaiselle 
viranomaiselle jokaisen lähetyksen 
saapumisesta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Ehdotettu järjestelmä aiheuttaa vaikeuksia, koska TRACES-järjestelmällä ei ole mahdollista 
lähettää tällaista ilmoitusta.

Tarkistus 181
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka on 
toimitettu käytettäviksi teknisinä tuotteina 
lääkkeiden kehityksessä, testauksessa ja 
valmistuksessa tai 
laboratorioreagensseina muihin 
diagnostisiin tai tutkimustarkoituksiin, 
eivät kuulu 2–4 kohdan soveltamisalan 
piiriin.

Or. en

Perustelu

The Regulation should clearly distinguish between animal by-products moved in large 
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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.)

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 182
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseiset tuotteet a) kyseiset tuotteet
i) eivät ole tarkoitetut käytettäviksi 
rehuaineena tuotantoeläimien 
ruokinnassa tai levitettäväksi maahan, 
josta tällaisia eläimiä on tarkoitus ruokkia, 
tai

i) eivät ole tarkoitetut levitettäväksi 
maahan, josta tuotantoeläimiä on tarkoitus 
ruokkia,

ii) on tarkoitettu turkiseläinten 
ruokintaan; ja

Or. de

Perustelu

Artiklan otsikon mukaan tässä kohdassa säädetään rehuketjuun kuulumattomien muiden 
johdettujen tuotteiden saattamisesta markkinoille. Näin ollen rajoitus on turha.
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