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Poprawka 83
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego powstają przede wszystkim 
przy uboju zwierząt do spożycia przez 
ludzi oraz przy usuwaniu zwierząt 
martwych oraz stosowaniu środków 
zwalczania chorób. Niezależnie od 
pochodzenia, produkty te stanowią 
potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska naturalnego. 
Ryzyko takie należy odpowiednio 
kontrolować, albo kierując produkty do 
bezpiecznych kanałów usuwania, albo 
stosując je w różnych celach z 
zachowaniem ściśle określonych 
warunków, minimalizując w ten sposób 
związane z nimi ryzyko dla zdrowia.

(2) Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego powstają przede wszystkim 
przy uboju zwierząt do spożycia przez 
ludzi, przy produkcji żywności 
pochodzenia zwierzęcego, na przykład 
produktów mlecznych, przy usuwaniu 
zwierząt martwych oraz stosowaniu 
środków zwalczania chorób. Niezależnie 
od pochodzenia, produkty te stanowią 
potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska naturalnego. 
Ryzyko takie należy odpowiednio 
kontrolować, albo kierując produkty do 
bezpiecznych kanałów usuwania, albo 
stosując je w różnych celach z 
zachowaniem ściśle określonych 
warunków, minimalizując w ten sposób 
związane z nimi ryzyko dla zdrowia.

Or. nl

Poprawka 84
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Rozporządzenie (WE) nr 1923/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 999/2001 
ustanawiające przepisy dotyczące 
zapobiegania, kontroli i zwalczania
niektórych pasażowalnych encefalopatii
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gąbczastych daje prawną możliwość 
ponownego dopuszczenia stosowania, pod 
pewnymi warunkami, mączek zwierzęcych 
w paszach przeznaczonych dla 
nieprzeżuwaczy. Jako istotny warunek 
uelastycznienia obecnego zakazu 
stosowania mączek zwierzęcych wskazuje 
się dostępność testów umożliwiających
rozróżnienie protein zwierzęcych 
pochodzących od różnych gatunków 
zwierząt. Z tego względu Komisja powinna 
podjąć wszelkie dostępne środki dla jak 
najszybszego udostępnienia sprawdzonych 
testów, dostosowanych do poszczególnych 
gatunków zwierząt, aby umożliwić 
stosowanie, z wyłączeniem przypadków 
kanibalizmu, mączek zwierzęcych jako 
wartościowego źródła protein w paszach 
przeznaczonych dla nieprzeżuwaczy.

Or. nl

Poprawka 85
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Stosowanie odpadów 
gastronomicznych w paszach wielokrotnie 
powodowało w przeszłości wybuchy 
epidemii chorób zwierzęcych. Ponadto, 
dopuszczając stosowanie odpadów 
gastronomicznych, nie można zapewnić, 
że materiał pochodzący od zwierząt 
danego gatunku nie stanie się paszą dla 
innych zwierząt tego samego gatunku.

Or. nl

Adlib Express Watermark



AM\765117PL.doc 5/67 PE419.854v01-00

PL

Poprawka 86
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Ponadto w celu zapobieżenia ryzyku 
związanemu ze zwierzętami dzikimi, tusze 
i części tusz tych zwierząt, podejrzanych o 
zakażenie chorobą zakaźną, powinny 
podlegać zasadom określonym w 
niniejszym rozporządzeniu. Objęcie tych 
zwierząt przepisami nie powinno oznaczać 
obowiązku zbierania i usuwania zwierząt 
dzikich, które padły lub które zostały 
upolowane w swoim siedlisku 
przyrodniczym. Jeżeli zachowywane są 
dobre praktyki myśliwskie, możliwe jest 
bezpieczne usunięcie na miejscu 
wnętrzności i innych części ciała. Produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego ze 
zwierząt upolowanych powinny podlegać 
przepisom niniejszego rozporządzenia 
jedynie w zakresie, w jakim prawo higieny 
żywności ma zastosowanie do 
wprowadzania do obrotu takich zwierząt i 
wiąże się z operacjami prowadzonymi 
przez zakłady przetwórstwa dziczyzny.

(13) Ponadto w celu zapobieżenia ryzyku 
związanemu ze zwierzętami dzikimi, tusze 
i części tusz tych zwierząt, podejrzanych o 
zakażenie chorobą zakaźną, powinny 
podlegać zasadom określonym w 
niniejszym rozporządzeniu. Objęcie tych 
zwierząt przepisami nie powinno oznaczać 
obowiązku zbierania i usuwania zwierząt 
dzikich, które padły lub które zostały 
upolowane w swoim siedlisku 
przyrodniczym. Jeżeli zachowywane są 
przepisy łowieckie, możliwe jest 
bezpieczne usunięcie na miejscu 
wnętrzności i innych części ciała. Produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego ze 
zwierząt upolowanych powinny podlegać 
przepisom niniejszego rozporządzenia 
jedynie w zakresie, w jakim prawo higieny 
żywności ma zastosowanie do 
wprowadzania do obrotu takich zwierząt i 
wiąże się z operacjami prowadzonymi 
przez zakłady przetwórstwa dziczyzny.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie „dobre praktyki myśliwskie” stanowi nieznane pojęcie prawne, które nie 
istnieje w prawie łowieckim i z tego względu może prowadzić do niepewności prawnej 
i różnic. Ponieważ łowiectwo odbywa się zgodnie z prawem łowieckim danego państwa 
członkowskiego, celowe jest wybranie tej jasnej definicji.
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Poprawka 87
John Bowis, Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego nie powinny być stosowane, 
jeżeli ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt 
nie zostało zminimalizowane w trakcie 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
produktów wytworzonych na bazie 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego. Jeżeli taka możliwość nie jest 
dostępna, produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego należy usuwać z 
zachowaniem warunków bezpieczeństwa. 
Możliwości wykorzystania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
należących do różnych kategorii powinny 
zostać wyjaśnione, w zgodzie z innymi 
przepisami prawa wspólnotowego.

(33) Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego nie powinny być stosowane, 
jeżeli ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt 
nie zostało zminimalizowane w trakcie 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
lub stosowania produktów wytworzonych 
na bazie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. Takie 
przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
wymaga uzyskania zgody właściwego 
organu. Przy takim stosowaniu produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego i ich 
produkty pochodne uznaje się za 
produkty, a nie za odpady. Jeżeli takie 
dopuszczalne zastosowanie nie jest 
możliwe, produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego zakwalifikowane jako odpady 
należy usuwać z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa. Możliwości 
wykorzystania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego należących do 
różnych kategorii powinny zostać 
wyjaśnione, w zgodzie z innymi 
przepisami prawa wspólnotowego. Wykaz 
dopuszczalnych zastosowań jest 
prowadzony przez Komisję 
i aktualizowany w ramach procedury 
komitetowej.

Or. en

Uzasadnienie

W ten sposób wprowadza się pożądane jasne rozróżnienie między produktami ubocznymi 
pochodzenia zwierzęcego i ich produktami pochodnymi a odpadami, podlegającymi 
przepisom w zakresie odpadów.
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Poprawka 88
John Bowis, Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Usuwanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych powinno odbywać się zgodnie 
z prawem ochrony środowiska w zakresie 
składowania i spalania odpadów. Aby 
zapewnić spójność, spalanie powinno 
odbywać się zgodnie z dyrektywą 
2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie 
spalania odpadów. Współspalanie 
odpadów – jako czynność utylizacji lub 
usuwania – podlega warunkom podobnym 
do spalania odpadów w zakresie 
zatwierdzania i prowadzenia działalności, 
w szczególności jeśli chodzi o 
dopuszczalne poziomy emisji, 
odprowadzanie ścieków i pozostałości oraz 
wymagania w zakresie kontroli, 
monitorowania i pomiarów. Należy zatem 
zezwolić na bezpośrednie współspalanie, 
bez wcześniejszego przetworzenia, 
wszystkich trzech kategorii materiałów.

(34) Usuwanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych zakwalifikowanych jako 
odpady powinno odbywać się zgodnie z 
prawem ochrony środowiska w zakresie 
składowania i spalania odpadów. Aby 
zapewnić spójność, spalanie powinno 
odbywać się zgodnie z dyrektywą 
2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie 
spalania odpadów. Współspalanie 
odpadów – jako czynność utylizacji lub 
usuwania – podlega warunkom podobnym 
do spalania odpadów w zakresie 
zatwierdzania i prowadzenia działalności, 
w szczególności jeśli chodzi o 
dopuszczalne poziomy emisji, 
odprowadzanie ścieków i pozostałości oraz 
wymagania w zakresie kontroli, 
monitorowania i pomiarów. Należy zatem 
zezwolić na bezpośrednie współspalanie, 
bez wcześniejszego przetworzenia, 
wszystkich trzech kategorii materiałów, 
o ile określono, że powinny one zostać
usunięte jako odpady i nie mogą być 
przetwarzane lub wykorzystane jako 
produkty lub produkty pochodne.

Or. en

Uzasadnienie

W ten sposób wprowadza się pożądane jasne rozróżnienie między produktami ubocznymi 
pochodzenia zwierzęcego i ich produktami pochodnymi a odpadami, podlegającymi 
przepisom w zakresie odpadów.
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Poprawka 89
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Usuwanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych powinno odbywać się zgodnie 
z prawem ochrony środowiska w zakresie 
składowania i spalania odpadów. Aby 
zapewnić spójność, spalanie powinno 
odbywać się zgodnie z dyrektywą 
2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie 
spalania odpadów. Współspalanie 
odpadów – jako czynność utylizacji lub 
usuwania – podlega warunkom podobnym 
do spalania odpadów w zakresie 
zatwierdzania i prowadzenia działalności, 
w szczególności jeśli chodzi o 
dopuszczalne poziomy emisji, 
odprowadzanie ścieków i pozostałości oraz 
wymagania w zakresie kontroli, 
monitorowania i pomiarów. Należy zatem 
zezwolić na bezpośrednie współspalanie, 
bez wcześniejszego przetworzenia, 
wszystkich trzech kategorii materiałów.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. nl

Uzasadnienie

[Niderlandzkie] sformułowanie „nuttige toepassing” jest bardziej prawidłowe i zrozumiałe 
od wyrażenia „recuperatie”. To pojęcie jest zdefiniowane i stosowane również w ramowej 
dyrektywie w sprawie odpadów 2008/98/WE.
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Poprawka 90
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy zezwolić na stosowanie 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych 
jako paliwa w procesie spalania i nie 
traktować tej czynności jako usuwania 
odpadów. Takie stosowanie powinno 
jednak odbywać się w warunkach 
zapewniających ochronę zdrowia ludzi i 
zwierząt, jak również z zachowaniem 
odpowiednich norm z zakresu ochrony 
środowiska.

(35) Można zezwolić na stosowanie 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych 
jako paliwa w procesie spalania i traktować 
tę czynność jako utylizację. Takie 
stosowanie powinno jednak odbywać się w 
warunkach zapewniających ochronę 
zdrowia ludzi i zwierząt, jak również z 
zachowaniem norm z zakresu ochrony 
środowiska zawartych w dyrektywie 
2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie 
spalania odpadów.

Or. nl

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
umożliwia skarmianie materiałem kategorii 
1 zagrożonych gatunków ptaków 
padlinożernych, żyjących w swoim 
siedlisku przyrodniczym. Jako że jest to 
odpowiednie narzędzie zachowania tych 
gatunków, praktyka skarmiania powinna 
być nadal możliwa na mocy niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z warunkami 
określonymi dla zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się chorób.

(45) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
umożliwia skarmianie materiałem kategorii 
1 zagrożonych gatunków ptaków 
padlinożernych, żyjących w swoim 
siedlisku przyrodniczym. Jako że jest to 
odpowiednie narzędzie zachowania tych 
i innych gatunków zagrożonych lub 
chronionych, praktyka skarmiania 
powinna być nadal możliwa na mocy 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z 
warunkami określonymi dla zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się chorób.

Or. es

Uzasadnienie

Nie należy określać żadnych warunków usuwania tusz zwierzęcych w tradycyjny sposób 
w specjalnych miejscach skarmiania („mularades”) poprzez ograniczanie ich do ptaków 
padlinożernych. Należy zezwolić na karmienie w tych miejscach innych zagrożonych lub 
chronionych gatunków ptaków żywiących się padliną, jak orłosęp czy orzeł przedni.

Poprawka 92
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Kontrola ewentualnego ryzyka może 
wymagać nałożenia obowiązku sterylizacji 
ciśnieniowej i określenia dodatkowych 
warunków transportowych. Aby zapewnić 
identyfikowalność oraz współpracę między 
właściwymi organami państw 
członkowskich w kontroli przepływu 
materiału, stosowany powinien być system 

(51) Kontrola ewentualnego ryzyka może 
wymagać nałożenia obowiązku sterylizacji 
ciśnieniowej i określenia dodatkowych 
warunków transportowych. Aby zapewnić 
identyfikowalność oraz zapobiec 
nielegalnej zmianie oznaczeń mięsa 
i produktów mięsnych, co w przeszłości 
było przyczyną skandali związanych 
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TRACES, wprowadzony decyzją Komisji 
2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w 
sprawie wprowadzenia systemu TRACES, 
tak aby możliwe było uzyskanie informacji 
o wysyłce wszystkich materiałów kategorii 
1 i kategorii 2 oraz produktów pochodnych 
z czynności utylizacyjnych oraz 
przetworzonego białka zwierzęcego 
kategorii 3.

z zepsutym mięsem, należy usprawnić 
współpracę między właściwymi organami 
państw członkowskich w kontroli 
przepływu materiału. Z tego względu
stosowany powinien być system TRACES, 
wprowadzony decyzją Komisji 
2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w 
sprawie wprowadzenia systemu TRACES, 
tak aby możliwe było uzyskanie informacji 
o wysyłce wszystkich materiałów kategorii 
1 i kategorii 2 oraz produktów pochodnych 
z czynności utylizacyjnych oraz 
przetworzonego białka zwierzęcego 
kategorii 3.

Or. en

Poprawka 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) które nie są podejrzane o zakażenie 
chorobą przenoszoną na ludzi lub 
zwierzęta, z wyjątkiem zwierząt wodnych, 
wyłowionych w celach handlowych;

(i) które nie są podejrzane o zakażenie lub 
zarażenie chorobą przenoszoną na ludzi 
lub zwierzęta, z wyjątkiem zwierząt 
wodnych, wyłowionych w celach 
handlowych;

Or. es

Uzasadnienie

Termin „zarażenie” obejmuje choroby przenoszone przez pasożyty.
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Poprawka 94
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego ze zwierząt łownych i z mięsa 
zwierząt łownych, o których mowa w art. 1 
ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) 
nr 853/2004;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 95
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) mleka płynnego, siary i ich produktów 
pochodnych, uzyskiwanych, 
przechowywanych, usuwanych lub 
stosowanych w gospodarstwie ich 
pochodzenia;

d) mleka surowego, siary i ich produktów 
pochodnych, uzyskiwanych, 
przechowywanych, usuwanych lub 
stosowanych w gospodarstwie ich 
pochodzenia;

Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie „mleka płynnego” nie jest zdefiniowane ani w rozporządzeniu o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, ani w rozporządzeniach wchodzących w skład pakietu 
sanitarnego. Z tego względu stosowanie pojęcia „mleka surowego” wydaje się bardziej 
wskazane.

Rozróżnienie całkowicie odwodnionego mleka, co miało miejsce jeszcze w rozporządzeniu 
(WE) nr 1774/2002, nie jest już konieczne, ponieważ obecnie w tym samym zdaniu przywołuje 
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się „i ich produktów pochodnych”, co obejmuje całkowicie odwodnione mleko w proszku 
i wyprodukowane z niego całkowicie odwodnione mleko.

Poprawka 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) produktów ubocznych z jaj, które są 
pozyskiwane, przechowywane, usuwane 
lub wykorzystywane w gospodarstwie ich 
pochodzenia;

Or. es

Uzasadnienie

Należy zrównać dopuszczalne sposoby wykorzystania niektórych produktów, na przykład 
mleka i jego produktów pochodnych, z innymi produktami ubocznymi, z którymi wiąże się 
podobne ryzyko i które są wykorzystywane w gospodarstwie ich pochodzenia, na przykład 
jaja i skorupy jaj.

Poprawka 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) niewielkich ilości produktów 
ubocznych kategorii 3, wytwarzanych 
zgodnie z przepisami krajowymi 
w sklepach detalicznych, których 
działalność ma znaczenie marginalne 
i ograniczony zasięg geograficzny;

Or. es
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Uzasadnienie

Konieczne jest odstępstwo w odniesieniu do niewielkiej liczby produktów ubocznych kategorii 
3, pochodzących z małych sklepów detalicznych i wytwarzanych zgodnie z przepisami 
krajowymi, w przypadku których, uwzględniając ilość i rodzaj danych produktów ubocznych, 
stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia odnoszących się do przechowywania 
i zbierania byłoby nieproporcjonalne.

Poprawka 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) odpadów gastronomicznych, chyba że f) odpadów gastronomicznych i odpadów 
z handlu detalicznego i hurtowego, chyba 
że

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 99
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) produktów oleochemicznych, 
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wytwarzanych zgodnie z postanowieniami 
przepisów wykonawczych z tłuszczów 
zwierzęcych w procesie hydrolizy, 
saponifikacji lub uwodornienia;

Or. de

Uzasadnienie

Po procesie hydrolizy, saponifikacji lub uwodornienia produkty oleochemiczne z tłuszczów 
zwierzęcych nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Poprawka 100
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, przeznaczonych do 
skarmiania mięso- i wszystkożernych 
zwierząt gatunków dzikich, znajdujących 
się pod opieką człowieka 
i nieprzeznaczonych do spożycia przez 
ludzi, o ile są one skarmiane produktami 
ubocznymi pochodzenia zwierzęcego 
odpowiadającymi ich naturalnemu 
spektrum pokarmowemu lub je 
zastępującymi, o ile nie są to produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego wiążące 
się z podwyższonym ryzykiem TSE;

Or. de

Uzasadnienie

Należy w większym stopniu ograniczyć zakres stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 1774/2002: na przykład skarmianie lwów i niedźwiedzi całymi tuszami bydła czy antylop 
lub skarmianie gadów myszami odpowiada naturalnemu spektrum pokarmowemu tych 
zwierząt i powinno być dozwolone.

Wyjątki dopuszczone w art. 27 ust. 2 niniejszego wniosku nie są wystarczające, ponieważ 
zezwala się na wyjątki dotyczące wyłącznie skarmiania zwierząt w ogrodach zoologicznych –
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a na przykład nie dotyczy to zwierząt cyrkowych – martwymi tuszami zwierzęcymi lub ich 
częściami, zawierającymi materiały szczególnego ryzyka.

Poprawka 101
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) karmy dla zwierząt domowych 
wykorzystywanej na miejscu, otrzymanej 
zgodnie z prawem krajowym z uboju 
domowego w miejscu pochodzenia 
zwierząt przeznaczonych do spożycia 
wyłącznie przez rolnika i jego rodzinę;

Or. de

Uzasadnienie

W projekcie brak wyłączenia z zakresu stosowania zgodnego z art. 1 ust. 2 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002. Konieczne jest przywrócenie go i rozszerzenie na 
niesurową karmę dla zwierząt domowych pochodzącą z uboju.

Poprawka 102
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera gc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) karmy dla zwierząt domowych 
wytwarzanej w zarejestrowanych 
zakładach spożywczych z materiału 
dopuszczonego do produkcji żywności 
i w tych samych warunkach sanitarnych, 
w jakich produkowana jest żywność;

Or. de
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Uzasadnienie

Karma dla zwierząt domowych wytwarzana w zarejestrowanych zakładach spożywczych 
z materiału dopuszczonego do produkcji żywności i w tych samych warunkach sanitarnych, 
w jakich produkowana jest żywność, powinna być wyłączona z zakresu stosowania. W tych 
zakładach nie ma potrzeby ustanawiania żadnych nowych warunków na podstawie przepisów 
o produktach ubocznych.

Zatwierdzone zakłady produkcji żywności, mające większy zbyt i obszar działania, powinny 
jednak podlegać obowiązkowi rejestracji, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) w powiązaniu z art. 32.

Poprawka 103
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera gd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) karma dla zwierząt domowych 
wytwarzana wyłącznie ze zwierząt po 
uboju lub ich części nadających się do 
spożycia przez ludzi, pochodząca ze 
sklepów detalicznych lub z placówek 
sąsiadujących z punktami sprzedaży, 
w których mięso jest dzielone, 
przetwarzane i przechowywane wyłącznie 
w celu dostarczenia go konsumentowi 
bezpośrednio na miejscu;

Or. de

Uzasadnienie

W projekcie brak wyłączenia z zakresu stosowania zgodnego z art. 1 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1774/2002. Konieczne jest przywrócenie go i rozszerzenie na 
niesurową karmę dla zwierząt domowych pochodzącą z uboju.
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Poprawka 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie przyjmują 
obowiązujące na ich terytorium 
odpowiednie przepisy dotyczące działań, 
zakładów i pracowników, o których mowa 
w ust. 2 lit. db). Te przepisy zapewniają 
osiągnięcie celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Konieczne jest uregulowanie na szczeblu poszczególnych państw członkowskich przepisów 
dotyczących obchodzenia się z produktami ubocznymi powstającymi w punktach handlu 
detalicznego (sklepach mięsnych i rybnych).

Poprawka 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
przepisów wspólnotowego prawodawstwa 
weterynaryjnego, regulujących kontrolę i 
zwalczanie chorób zwierząt.

4. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
przepisów prawodawstwa wspólnotowego 
w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego 
i zdrowia zwierząt, w tym postanowień 
ograniczających, dotyczących 
zapobiegania niektórym przenoszonym 
encefalopatiom gąbczastym oraz ich 
kontroli i zwalczania.

Or. es
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Uzasadnienie

Sformułowanie zaproponowane w poprawce jest dokładniejsze niż pojęcie „prawodawstwa 
weterynaryjnego”.

Poprawka 106
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 25a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) „osad z centryfug lub separatorów”
oznacza materiał będący produktem 
ubocznym procesu 
oczyszczania/rozdzielania mleka surowego 
na mleko odtłuszczone i śmietanę;

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie powyższego punktu 25a umożliwia jednoznaczne zdefiniowanie poniższej 
dodatkowej lit. n) w art. 13.

Poprawka 107
John Bowis, Neil Parish

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 25b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) „spalanie jako paliwo” oznacza 
kontrolowane i szybkie egzotermiczne 
utlenienie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego lub ich 
produktów pochodnych w celu 
wytworzenia energii użytecznej w ramach 
dopuszczonej procedury spalania;

Or. en
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Uzasadnienie

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

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

Poprawka 108
Frieda Brepoels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 25a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) „spalanie jako paliwo” oznacza 
wykorzystanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego lub ich 
produktów pochodnych w miejscu 
wytworzenia w celu wytworzenia energii 
w procesie spalania zgodnie z przepisami 
ochrony środowiska zawartymi 
w dyrektywie 2000/76/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 
2000 r. w sprawie spalania odpadów.

Or. nl

Uzasadnienie

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 
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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. 

Poprawka 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dysponują 
odpowiednią infrastrukturą na swoim 
terytorium, umożliwiającą:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie odpowiedniej infrastruktury na 
swoim terytorium, umożliwiającej:

Or. es

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zapewniać przestrzeganie obowiązujących przepisów, jednakże 
nie są zobowiązane do zapewnienia zainteresowanym podmiotom zasobów niezbędnych dla 
przestrzegania zasady „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udostępniają system zbierania i 
usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, który działa 
skutecznie i jest stale monitorowany przez 
właściwy organ;

a) zapewniają istnienie skutecznie 
działającego systemu zbierania i usuwania 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego;

Or. es

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą zapewniać przestrzeganie obowiązujących przepisów, jednakże 
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nie są zobowiązane do zapewnienia zainteresowanym podmiotom zasobów niezbędnych dla 
przestrzegania tych przepisów.

Poprawka 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) obchodzenia się z karmą dla zwierząt 
domowych lub jej wytwarzania, o czym 
mowa w art. 45, akapicie trzecim.

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

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.

Poprawka 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) obchodzenia się z innymi produktami 
pochodnymi niż wymienione w art. 2 
ust. 3 lub ich wytwarzania, z wyłączeniem 
obchodzenia się z karmą dla zwierząt 
domowych lub jej wytwarzania oraz 
przechowywania produktów pochodzenia 
zwierzęcego przygotowanych do 
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wykorzystania ich jako materiału 
paszowego;

Or. es

Uzasadnienie

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.

Poprawka 113
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwolnienia z wymogu zatwierdzenia Zwolnienia z wymogu zatwierdzenia i 
wymogu rejestracji

Or. de

Uzasadnienie

Niektóre zakłady niewymagające dopuszczenia na podstawie rozporządzenia o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego wymagają przed podjęciem działalności dokonania przez 
właściwy organ rejestracji zgodnie z art. 32. Konieczność dokonania takiej rejestracji można 
wywnioskować z punktu 23 preambuły. W tym kontekście w stosunku do wymogu rejestracji 
należy uniknąć jakiegokolwiek odniesienia do wniosku oraz zapisać obowiązek 
poinformowania. W przeciwnym razie również art. 31 (w szczególności ust. 2) pozbawiony 
byłby sensu.
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Poprawka 114
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czynności objętych zatwierdzeniem lub 
rejestracją zakładów i wytwórni już 
zatwierdzonych lub zarejestrowanych
zgodnie z:

a) czynności objętych zatwierdzeniem 
wytwórni już zatwierdzonej zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 853/2004;

(i) rozporządzeniem (WE) nr 853/2004; 
lub
(ii) rozporządzeniem (WE) nr 183/2005;

Or. de

Uzasadnienie

Odnoszenie się w tym przepisie do „zakładów” jest niespójne z systemem 
(w rozporządzeniach (WE) nr 853/2004 i nr 183/2005 zatwierdza się jedynie wytwórnie, a nie 
zakłady). Nie można pozwolić, aby w wytwórniach zarejestrowanych zgodnie 
z rozporządzeniami (WE) nr 853/2004 lub nr 183/2005 bądź zatwierdzonych zgodnie 
z rozporządzeniem nr 183/2005 bez uzyskania zatwierdzenia przetwarzano, przechowywano 
produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub obchodzono się z nimi w inny sposób, 
ponieważ w tych wytwórniach nie przeprowadza się szczegółowej kontroli przed podjęciem 
działalności, co prowadzi do luk w procesie nadzoru.

Poprawka 115
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czynności objętych zatwierdzeniem lub 
rejestracją zakładów i wytwórni już 
zatwierdzonych lub zarejestrowanych
zgodnie z:

a) czynności objętych zatwierdzeniem 
wytwórni już zatwierdzonej zgodnie z:

(i) rozporządzeniem (WE) nr 853/2004; lub (i) rozporządzeniem (WE) nr 853/2004; lub
(ii) rozporządzeniem (WE) nr 183/2005; (ii) rozporządzeniem (WE) nr 183/2005;
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Or. de

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 116
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wytwórni biogazu i kompostowni, w 
których produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego lub produkty pochodne są 
przetwarzane zgodnie ze standardowymi 
parametrami, określonymi zgodnie z art. 9 
lit. c);

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Nie można zwolnić z zatwierdzenia wytwórni biogazu i kompostowni, w których produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego lub ich produkty pochodne są przetwarzane zgodnie ze 
standardowymi parametrami określonymi na podstawie art. 9 lit. c). Jeżeli przetwarzane są 
materiały budzące wątpliwości w zakresie ochrony sanitarnej przed chorobami zwierzęcymi, 
na przykład odpady z uboju, wycofane produkty spożywcze lub odpady gastronomiczne, 
wymóg uzyskania zatwierdzenia uznaje się za konieczny w celu eliminacji potencjalnych 
źródeł zagrożenia jeszcze przed rozpoczęciem działalności zakładu.
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Poprawka 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wytwórni biogazu i kompostowni, w 
których produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego lub produkty pochodne są 
przetwarzane zgodnie ze standardowymi 
parametrami, określonymi zgodnie z art. 9 
lit. c);

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Nawet po zwolnieniu tych zakładów z wymogu uzyskania zatwierdzenia organy administracji 
publicznej nadal są zobowiązane do sprawdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami. 
Zwolnienie tych zakładów z wymogu zatwierdzenia w żadnej mierze nie zmniejsza nakładów 
administracyjnych, co było celem Komisji.

Poprawka 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zakładów i wytwórni objętych sekcją 2 
rozdziału VI, z wyjątkiem zakładów, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f).

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Dla zachowania spójności z poprawką, w której dodaje się lit. fa) w art. 6 ust. 1.
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Poprawka 119
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakłady i wytwórnie zwolnione z 
zatwierdzenia zgodnie z ust. 1 lit. a), b) i c) 
są rejestrowane przez właściwy organ po 
złożeniu wniosku przez dany podmiot.

2. Podmioty, których zakłady i wytwórnie 
są zwolnione z zatwierdzenia zgodnie z 
ust. 1 lit. a), b) i c), muszą przed podjęciem 
działalności zgłosić je odpowiedniemu
właściwemu organowi w wymagany przez 
niego sposób w celu rejestracji.

Wniosek musi zawierać następujące 
informacje:

Podmiot musi w tym celu podać co 
najmniej następujące informacje:

a) kategoria stosowanych produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

a) kategoria stosowanych produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

b) rodzaj czynności, których dotyczy 
wniosek, wykonywanych z 
wykorzystaniem produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego lub produktów 
pochodnych jako materiału wyjściowego.

b) rodzaj czynności, których dotyczy 
wniosek, wykonywanych z 
wykorzystaniem produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego lub produktów 
pochodnych jako materiału wyjściowego.

Or. de

Uzasadnienie

Niektóre zakłady niewymagające dopuszczenia na podstawie rozporządzenia o produktach 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego wymagają przed podjęciem działalności dokonania przez 
właściwy organ rejestracji zgodnie z art. 32. Konieczność dokonania takiej rejestracji można 
wywnioskować z punktu 23 preambuły. W tym kontekście w stosunku do wymogu rejestracji 
należy uniknąć jakiegokolwiek odniesienia do wniosku oraz zapisać obowiązek 
poinformowania. W przeciwnym razie również art. 31 (w szczególności ust. 2) pozbawiony 
byłby sensu.
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Poprawka 120
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zakłady, które zostały zatwierdzone 
lub zarejestrowane na podstawie innych 
przepisów wspólnotowych i które 
odbierają, zbierają, przechowują, 
przekazują lub przetwarzają produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego lub 
dokonują ich obróbki, muszą dodatkowo 
spełniać wymogi określone w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. de

Uzasadnienie

Zakład zatwierdzony lub zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 lub 
rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 nie potrzebuje żadnego dodatkowego zatwierdzenia 
w celu prowadzenia działalności w rozumieniu rozporządzenia o produktach ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. W punkcie 24 preambuły jako uzasadnienie wskazuje się fakt, że 
zatwierdzenia na podstawie tych rozporządzeń uwzględniają cele rozporządzenia 
o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Z tego względu należy przyjąć przepis, 
zgodnie z którym w takich przypadkach dodatkowo obowiązują postanowienia dotyczące 
zatwierdzania na podstawie przepisów o produktach ubocznych.

Poprawka 121
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zatwierdzanie zakładów Zatwierdzanie wytwórni i zakładów

Or. de
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Uzasadnienie

Ten przepis (zatwierdzenie zakładów po wizycie na miejscu, zatwierdzenie warunkowe) 
powinien odnosić się również do wytwórni. Jego brzmienie powinno być ujednolicone 
z analogicznym przepisem art. 31 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Ponadto należy 
wyjaśnić, że zarówno z zatwierdzeniem warunkowym, jak i z zatwierdzeniem ostatecznym 
mogą być związane pewne warunki.

Poprawka 122
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ zatwierdza zakład, pod 
warunkiem że podmiot wraz z wnioskiem 
przedłoży dowody świadczące o tym, że:

1. Właściwy organ zatwierdza wytwórnię 
lub zakład, pod warunkiem że podmiot 
wraz z wnioskiem przedłoży dowody 
świadczące o tym, że:

Or. de

Uzasadnienie

Ten przepis (zatwierdzenie zakładów po wizycie na miejscu, zatwierdzenie warunkowe) 
powinien odnosić się również do wytwórni. Jego brzmienie powinno być ujednolicone 
z analogicznym przepisem art. 31 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Ponadto należy 
wyjaśnić, że zarówno z zatwierdzeniem warunkowym, jak i z zatwierdzeniem ostatecznym 
mogą być związane pewne warunki.

Poprawka 123
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) jeżeli przechowuje się lub przetwarza 
produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, o których mowa w art. 2 
ust. 1 lit. a), przetwarzanie tych produktów 
jest w sposób trwały odseparowane od 
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przetwarzania produktów przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi za pomocą 
środków organizacyjnych 
i konstrukcyjnych oraz stosuje się 
oznaczanie jako produkty żywnościowe 
lub produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego; produkty końcowe muszą 
być przechowywane w osobnym 
pomieszczeniu lub osobnej jednostce, 
które są odpowiednio oznaczone. Podmiot 
musi zapewnić, że produkty końcowe nie 
mogą dostać się do łańcucha
żywnościowego człowieka;

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli w tej samej lokalizacji przedsiębiorstwa przetwarza się produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), oraz produkty żywnościowe, zakład 
zajmujący się produktami ubocznymi powinien uzyskać odrębne zatwierdzenie oraz 
dysponować odrębnymi liniami przetwarzania. Odseparowanie przestrzenne nie jest 
konieczne, jeżeli przetwarzanie odbywa się w całkowicie odrębnych przyrządach lub 
urządzeniach, wykorzystywanych wyłącznie do przetwarzania produktów ubocznych.

Poprawka 124
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zakład zatwierdza się wyłącznie po 
odbyciu przez właściwy organ wizyty na 
miejscu.

2. Po otrzymaniu od podmiotu wniosku o 
zatwierdzenie na podstawie niniejszego 
rozporządzenia właściwy organ składa 
wizytę na miejscu.

Właściwy organ może przyznać
zatwierdzenie warunkowe, jeśli z ustaleń 
wynika, że zakład spełnia wszystkie
wymogi, o których mowa w ust. 1 lit. a) i 
b).

Właściwy organ zatwierdza zakład do 
celów określonej działalności jedynie 
wtedy, jeśli podmiot wykazał, że spełnia 
wymogi niniejszego rozporządzenia 
i zapewnia odpowiedni poziom 
wiarygodności.

Organ udziela ostatecznego zatwierdzenia 
jedynie wówczas, gdy z nowej kontroli 

Właściwy organ może udzielić 
warunkowego zatwierdzenia, gdy 
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urzędowej zakładu przeprowadzonej w 
ciągu trzech miesięcy od przyznania 
zatwierdzenia warunkowego wynika, że 
zakład spełnia inne stosowne wymogi.

stwierdzi, że zakład lub wytwórnia spełnia 
wszystkie wymagania w zakresie 
infrastruktury i wyposażenia. Właściwy 
organ udziela ostatecznego zatwierdzenia 
jedynie wtedy, gdy z nowej kontroli 
urzędowej wytwórni lub zakładu, 
przeprowadzonej w ciągu trzech miesięcy 
od chwili udzielenia zatwierdzenia 
warunkowego, wynika, że wytwórnia lub
zakład spełniają inne odpowiednie 
wymagania niniejszego rozporządzenia.
Jeżeli dokonano wyraźnego postępu, ale 
wytwórnia lub zakład nadal nie spełniają 
wszystkich odpowiednich wymagań, 
właściwy organ może przedłużyć 
zatwierdzenie warunkowe. Jednakże 
zatwierdzenie warunkowe nie może 
przekraczać łącznie sześciu miesięcy.

Jeżeli zakład poczynił znaczny postęp, ale 
nadal nie spełnia wszystkich stosownych 
wymogów, właściwy organ może 
przedłużyć zatwierdzenie warunkowe. 
Łączny okres obowiązywania 
zatwierdzenia warunkowego nie może 
jednak przekroczyć sześciu miesięcy.

Właściwy organ poddaje zatwierdzenie
wytwórni lub zakładu przeglądowi 
w przypadku, gdy przeprowadza kontrole 
urzędowe. Jeżeli właściwy organ stwierdzi
poważne braki lub musi wielokrotnie 
wstrzymywać produkcję w wytwórni lub 
zakładzie, a podmiot prowadzący 
przedsiębiorstwo nie jest w stanie 
przedstawić odpowiednich gwarancji 
dalszej produkcji, właściwy organ 
wszczyna procedurę mającą na celu 
wycofanie zatwierdzenia wytwórni lub 
zakładu. Jednakże właściwy organ może 
zawiesić zatwierdzenie wytwórni lub 
zakładu, jeżeli podmiot może 
zagwarantować, że wyeliminuje braki w 
rozsądnym terminie.

Or. de

Uzasadnienie

Ten przepis (zatwierdzenie zakładów po wizycie na miejscu, zatwierdzenie warunkowe) 
powinien odnosić się również do wytwórni. Jego brzmienie powinno być ujednolicone 
z analogicznym przepisem art. 31 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Ponadto należy 
wyjaśnić, że zarówno z zatwierdzeniem warunkowym, jak i z zatwierdzeniem ostatecznym 
mogą być związane pewne warunki.
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Poprawka 125
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 48 ust. 4.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ten przepis (zatwierdzenie zakładów po wizycie na miejscu, zatwierdzenie warunkowe) 
powinien odnosić się również do wytwórni. Jego brzmienie powinno być ujednolicone 
z analogicznym przepisem art. 31 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Ponadto należy 
wyjaśnić, że zarówno z zatwierdzeniem warunkowym, jak i z zatwierdzeniem ostatecznym 
mogą być związane pewne warunki.

Poprawka 126
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) produkty pochodzenia zwierzęcego, 
które zostały uznane za nienadające się do 
spożycia przez ludzi z powodu ewentualnej 
obecności pozostałości fizycznych w tych 
produktach;

d) produkty pochodzenia zwierzęcego, 
które zostały uznane za nienadające się do 
spożycia przez ludzi z powodu ewentualnej 
obecności ciał obcych w tych produktach;

Or. de

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.
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Poprawka 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zwierzęta lub części zwierząt inne niż te, 
o których mowa w art. 11 lub 13, które 
padły z innych przyczyn, niż ubój z 
przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 
lub, w przypadku zwierząt łownych, 
zwierzęta nieprzeznaczone do spożycia 
przez ludzi, w tym zwierzęta zabite w celu 
zwalczania chorób oraz płody i zarodki 
przeżuwaczy i świń i kurze zarodki zmarłe 
w skorupce;

f) zwierzęta lub części zwierząt inne niż te, 
o których mowa w art. 11 lub 13, które 
padły z innych przyczyn, niż ubój z 
przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 
lub, w przypadku zwierząt łownych, 
zwierzęta nieprzeznaczone do spożycia 
przez ludzi, w tym zwierzęta zabite w celu 
zwalczania chorób;

Or. es

Uzasadnienie

Ostatnia część powinna znaleźć się w odrębnej literze.

Poprawka 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) płody i zarodki przeżuwaczy i świń 
oraz kurze zarodki zmarłe w skorupce;

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 12 lit. f), której ostatnia część powinna znaleźć się w odrębnej 
literze.
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Poprawka 129
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) następujące części pochodzące albo ze 
zwierząt, które zostały poddane ubojowi w 
rzeźni i zostały uznane za nadające się do 
uboju w celu spożycia przez ludzi w 
następstwie kontroli przedubojowej, albo 
ze zwierząt łownych zabitych z 
przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 
zgodnie z przepisami wspólnotowymi:

b) następujące części pochodzące albo ze 
zwierząt, które zostały poddane ubojowi w 
rzeźni i zostały uznane za nadające się do 
uboju w celu spożycia przez ludzi w 
następstwie kontroli przedubojowej, albo z
drobiu lub zajęczaków, które zostały 
poddane ubojowi w gospodarstwie rolnym 
zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. d) 
rozporządzenia (WE) nr 853/2004, albo ze 
zwierząt łownych zabitych z 
przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 
zgodnie z przepisami wspólnotowymi:

Or. de

Uzasadnienie

Również takie zwierzęta są poddawane ubojowi i nadają się do spożycia przez ludzi, zatem 
odpowiednie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego powinny zostać zakwalifikowane 
jako materiał kategorii 3.

Poprawka 130
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego otrzymane podczas 
wytwarzania produktów przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, w tym 
odtłuszczone kości i skwarki;

d) produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego otrzymane podczas 
wytwarzania produktów przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, uwzględniając 
produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego z handlu detalicznego 
i hurtowego, w tym odtłuszczone kości i 
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skwarki;

Or. de

Uzasadnienie

Odpady z handlu detalicznego i hurtowego związane są z podobnym ryzykiem, jak odpady 
gastronomiczne, zatem powinny być wyraźnie zakwalifikowane jako materiał kategorii 3.

Poprawka 131
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) produkty pochodzenia zwierzęcego, inne 
niż odpady gastronomiczne, które, po 
wprowadzeniu do obrotu z przeznaczeniem 
do spożycia przez ludzi lub w celu 
skarmiania zwierząt, nie nadają się dłużej 
do tych celów z powodów handlowych 
albo w wyniku problemów powstałych 
podczas produkcji lub wad w pakowaniu 
czy innych, które nie stanowią żadnego 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt;

e) produkty pochodzenia zwierzęcego, inne 
niż odpady gastronomiczne, które, po 
wprowadzeniu do obrotu z przeznaczeniem 
do spożycia przez ludzi lub jako pasze 
wytworzone z materiału kategorii 3 w celu 
skarmiania zwierząt, nie nadają się dłużej 
do tych celów z powodów handlowych 
albo w wyniku problemów powstałych 
podczas produkcji lub wad w pakowaniu 
czy innych, które nie stanowią żadnego 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt;

Or. de

Uzasadnienie

"Andere tierische Erzeugnisse […], die nach Inverkehrbringen […] zur Verfütterung aus 
kommerziellen Gründen oder auf Grund von Herstellungs- und Verpackungsmängeln oder 
anderen Mängeln, von denen kein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeht, 
nicht mehr […] zur Verfütterung bestimmt sind" dürfen nicht einheitl. als Material der 
Kategorie 3 kategorisiert werden. Dem Wortlaut nach würde damit jegliches zur Verfütterung 
ehemals bestimmtes Futtermittel erfasst werden, also auch solches aus Material der 
Kategorie 1 oder 2 hergestelltes. Die ehemaligen Futtermittel mit/aus tierischen Bestandteilen 
dürfen nur aus Material der Kategorie 3 oder lebensmitteltauglichem Material hergestellt 
worden sein, um sie als Material der Kategorie 3 zu kategorisieren.
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Poprawka 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) produkty pochodzenia zwierzęcego, inne 
niż odpady gastronomiczne, które, po 
wprowadzeniu do obrotu z przeznaczeniem 
do spożycia przez ludzi lub w celu 
skarmiania zwierząt, nie nadają się dłużej 
do tych celów z powodów handlowych 
albo w wyniku problemów powstałych 
podczas produkcji lub wad w pakowaniu 
czy innych, które nie stanowią żadnego 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt;

e) produkty pochodzenia zwierzęcego, inne 
niż odpady gastronomiczne oraz odpady 
z handlu detalicznego i hurtowego, które, 
po wprowadzeniu do obrotu z 
przeznaczeniem do spożycia przez ludzi 
lub w celu skarmiania zwierząt, nie nadają 
się dłużej do tych celów z powodów 
handlowych albo w wyniku problemów 
powstałych podczas produkcji lub wad w 
pakowaniu czy innych, które nie stanowią 
żadnego ryzyka dla zdrowia ludzi i 
zwierząt;

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 1.

Poprawka 133
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) bezkręgowce lądowe, inne niż gatunki 
chorobotwórcze dla ludzi lub zwierząt;

j) bezkręgowce wodne i lądowe, inne niż 
gatunki chorobotwórcze dla ludzi lub 
zwierząt;

Or. de

Uzasadnienie

Fauna wodna i jej produkty uboczne obejmują również inne gatunki zwierząt morskich niż 
wymienione, w szczególności bezkręgowce w różnych stadiach życia, na przykład larwy 
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insektów i robaki, które są wykorzystywane np. do produkcji karmy dla zwierząt domowych.

Poprawka 134
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) bezkręgowce lądowe, inne niż gatunki 
chorobotwórcze dla ludzi lub zwierząt;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Materiał kategorii 3 powinien zasadniczo nadawać się do wykorzystania jako pasza i z tego 
względu nie może zawierać żadnego materiału wątpliwego pochodzenia.

Poprawka 135
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zwierzęta martwe należące do rzędów 
Rodentia i Lagomorpha i ich części, z 
wyjątkiem materiału kategorii 1 lub 
kategorii 2, o których mowa w art. 12 
lit. a)-g);

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Materiał kategorii 3 powinien zasadniczo nadawać się do wykorzystania jako pasza i z tego 
względu nie może zawierać żadnego materiału wątpliwego pochodzenia.
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Poprawka 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) odpady gastronomiczne, inne niż te 
określone w art. 11 lit. e).

m) odpady gastronomiczne oraz odpady 
z handlu detalicznego i hurtowego, inne 
niż te określone w art. 11 lit. e).

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 1.

Poprawka 137
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera ma) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ma) osad z centryfug i separatorów 
z przetwórstwa mleka, po 
przeprowadzeniu obróbki termicznej 
zgodnie z załącznikiem VIII rozdz. I pkt H 
(metoda 8).

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z preambułą zaproponowaną przez Komisję – punkt 36 preambuły – konieczne jest 
zapewnienie, że materiał poddany procesowi detoksyfikacji zgodnie z dyrektywą 2002/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji 
w paszach zwierzęcych może być wykorzystany również w celu skarmiania. Po 
przeprowadzeniu opisanej poniżej w niniejszym dokumencie procedury, zgodnie z 
załącznikiem VIII rozdz. I pkt H (metodą 8), osad z centryfug i separatorów uznaje się za 
poddany procesowi detoksyfikacji w rozumieniu punktu 36 preambuły.
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Poprawka 138
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 skreślony
Zmiany kategorii

Artykuły 11, 12 i 13 mogą zostać 
zmienione przez Komisję, aby uwzględnić 
postęp naukowy, jeśli chodzi o ocenę 
poziomu ryzyka, o ile taki postęp może być 
potwierdzony na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej przez odpowiednią 
instytucję naukową. Żaden z produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
wymieniony w tych artykułach nie może 
jednak być usunięty z tych wykazów i 
jedyne zmiany, których można dokonać, to 
zmiany w klasyfikacji takich produktów 
lub objęcie tym wykazem dodatkowych 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 48 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Odrzuca się możliwość upoważnienia Komisji do dokonywania zmian kategoryzacji 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w procedurze regulacyjnej, o której mowa w 
art. 48 ust. 4, bez możliwości szczegółowej ingerencji merytorycznej ze strony Parlamentu i 
Rady w procedurze komitetowej, ponieważ dotyczy to tak fundamentalnych kwestii (odnosi się 
to przecież do rozszerzenia zakresu stosowania rozporządzenia), że właśnie ta kwestia, ze 
względu na znaczenie dla prawa podstawowego, może być regulowana jedynie w procedurze 
zapewniającej odpowiedni udział Rady.
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Poprawka 139
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty dopilnowują, aby produktom 
ubocznym pochodzenia zwierzęcego i 
produktom pochodnym podczas przewozu
towarzyszył dokument handlowy i, jeśli 
jest to wymagane przez niniejsze 
rozporządzenie lub środek przyjęty 
zgodnie z ust. 5, świadectwo zdrowia.

2. Podmioty dokonujące przewozu 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub ich produktów 
pochodnych dopilnowują, aby produktom 
ubocznym pochodzenia zwierzęcego i 
produktom pochodnym towarzyszył 
dokument handlowy i, jeśli jest to 
wymagane przez niniejsze rozporządzenie 
lub środek przyjęty zgodnie z ust. 5, 
świadectwo zdrowia.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, kto jest odpowiedzialny za przewożenie dokumentów handlowych 
w trakcie przewozu, w celu realizacji tego postanowienia i umożliwienia karania za 
naruszenia. Odpowiedzialność w tym zakresie powinien ponosić przewoźnik.

Poprawka 140
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą jednak 
ustanowić na swoim terytorium 
alternatywny system przewozu produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego i ich 
produktów pochodnych, bez dokumentu 
handlowego. W takim systemie, 
wymagającym zatwierdzenia przez 
właściwe organy, należy zapewnić pełną 
identyfikowalność wszystkich produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
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Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe stosowanie dokumentów handlowych wiąże się ze znacznymi kosztami 
administracyjnymi dla przedsiębiorstw, które pod pewnymi warunkami mogą zostać obniżone 
poprzez ustanowienie alternatywnej procedury, zapewniającej pełną identyfikowalność 
produktów ubocznych. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
wdrożenia alternatywnych środków. Takie środki powinny dotyczyć przewozu wyłącznie na 
terytorium danego państwa członkowskiego. W takim systemie, wymagającym zatwierdzenia 
przez właściwe organy, należy zapewnić pełną identyfikowalność wszystkich produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Poprawka 141
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokument handlowy, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, może być wystawiony 
również w formie elektronicznej. W takim 
przypadku producent, przewoźnik i 
odbiorca produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego lub ich 
produktów pochodnych są zobowiązani do 
przechowywania u siebie w formie 
elektronicznej wszystkich wymaganych 
informacji. Te informacje są w każdej 
chwili udostępniane na żądanie 
właściwego organu.

Or. de

Uzasadnienie
Podobnie jak w obecnym rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 brakuje przepisów dotyczących 
elektronicznych dokumentów handlowych. Dla ułatwienia obrotu gospodarczego konieczne 
jest uwzględnienie takich przepisów.

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 42/67 AM\765117PL.doc

PL

Poprawka 142
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba wysyłająca, przewożąca 
lub przyjmująca produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego lub produkty 
pochodne powinna prowadzić rejestr 
wysyłek i powiązanych dokumentów 
handlowych lub świadectw zdrowia.

1. Każda osoba wysyłająca, przewożąca 
lub przyjmująca produkty uboczne 
pochodzenia zwierzęcego lub produkty 
pochodne powinna prowadzić rejestr 
wysyłek. Jeżeli informacje zawarte w 
rejestrze znajdują się w dokumentach 
handlowych lub świadectwach zdrowia, 
inne rejestry są zbędne.

Or. de

Uzasadnienie

Rejestry dokumentów handlowych nie powinny być obowiązkowe. Jeżeli treść rejestrów 
znajduje się w dokumentach handlowych, należy zrezygnować z dalszych obowiązków 
rejestrowania.

Poprawka 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) format prowadzonego rejestru; a) minimalny zakres informacji zawarty 
w prowadzonym rejestrze;

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z logiką w procedurze komitetowej przyjmuje się minimalny zakres informacji, a 
format jest w każdym przypadku określany przez państwa członkowskie.
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Poprawka 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty dopilnowują, aby żaden 
materiał, który nie spełnia lub o którym 
wiadomo, że nie spełnia, wymogów 
niniejszego rozporządzenia, chyba że jest 
przeznaczony do usunięcia, nie opuszczał 
zakładu zanim nie zostanie ponownie 
przetworzony pod nadzorem właściwego 
organu i poddany ponownemu 
urzędowemu pobraniu próbek zgodnie z
art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) 
nr 882/2004.

2. Podmioty dopilnowują, aby żaden 
materiał, który nie spełnia lub o którym 
wiadomo, że nie spełnia, wymogów 
niniejszego rozporządzenia, chyba że jest 
przeznaczony do usunięcia, nie opuszczał 
zakładu zanim nie zostanie ponownie 
przetworzony.

Or. es

Uzasadnienie

Jedynie w przypadku stwierdzenia, że określona partia towaru opuściła zakład, właściwy 
organ powinien podjąć interwencję i nadzorować zwrot tego towaru oraz jego ponowne 
przetworzenie lub zniszczenie.

Poprawka 145
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wprowadzają system zapewniający 
możliwość identyfikowalności każdej 
wysyłanej partii.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
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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. 

Poprawka 146
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Identyfikowalność

1. Należy zapewnić identyfikowalność 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego na wszystkich etapach 
produkcji, przetwarzania i dystrybucji.
2. Podmioty muszą być w stanie określić 
każdą osobę, od której otrzymały produkt 
uboczny pochodzenia zwierzęcego. W tym 
celu wdrażają systemy i procedury, 
umożliwiające udostępnienie takich 
informacji na żądanie właściwych 
organów.
3. Podmioty ustanawiają systemy i 
procedury służące określeniu, do jakich 
innych przedsiębiorstw ich produkty
zostały dostarczone. Takie informacje 
udostępnia się na żądanie właściwych 
organów.
4. Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, które są wprowadzane do 
obrotu we Wspólnocie lub w odniesieniu 
do których można założyć, że będą 
wprowadzane do obrotu we Wspólnocie, 
powinny być właściwie oznaczone lub 
wyróżnione za pomocą odpowiedniej 
dokumentacji lub informacji, zgodnej ze 
stosownymi wymogami określonymi w 
przepisach szczegółowych, w celu 
ułatwienia ich identyfikowalności.
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5. Przepisy dotyczące stosowania
wymogów niniejszego artykułu w 
odniesieniu do poszczególnych sektorów 
mogą być wydane zgodnie z procedurą
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 48 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

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. 

Poprawka 147
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla realizacji postanowień lit. b) państwa 
członkowskie zapewniają, że odpady 
gastronomiczne są w kontrolowany 
sposób unieszkodliwiane przez 
zatwierdzone przedsiębiorstwa oraz 
sterylizowane za pomocą odpowiednich 
procedur i usuwane w bezpieczny sposób. 
Państwa członkowskie mogą zezwolić na 
wykorzystywanie odpadów 
gastronomicznych w paszach dla świń 
jedynie pod warunkiem, że bezpieczna 
utylizacja i sterylizowanie oraz 
przestrzeganie wszystkich innych 
postanowień niniejszego rozporządzenia 
są pod każdym względem kontrolowane.

Or. en
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Uzasadnienie

Parlament wielokrotnie zwracał uwagę, że konieczna jest bezpieczna utylizacja, sterylizacja i 
usuwanie odpadów gastronomicznych w celu przestrzegania ogólnych zakazów dotyczących 
skarmiania zwierząt (patrz stanowisko Parlamentu Europejskiego w procesie prawodawczym 
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 oraz stanowisko Parlamentu 
Europejskiego z dnia 13 lutego 2007 r. w pierwszym czytaniu dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów).

Poprawka 148
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skarmiania zwierząt gospodarskich 
innych niż zwierzęta futerkowe odpadami 
gastronomicznymi lub materiałem 
paszowym zawierającym odpady 
gastronomiczne lub z nich otrzymanym;

b) skarmiania zwierząt gospodarskich 
innych niż zwierzęta futerkowe 
sterylizowanymi lub niesterylizowanymi 
odpadami gastronomicznymi lub 
materiałem paszowym zawierającym takie 
odpady gastronomiczne lub z nich 
otrzymanym;

Or. nl

Uzasadnienie

Wykorzystywanie odpadów gastronomicznych w paszach nieodmiennie wiąże się z 
zagrożeniem wybuchem i rozprzestrzenianiem się chorób zwierzęcych. W przeszłości zdarzało 
się to wielokrotnie. Ponadto dopuszczenie odpadów gastronomicznych w paszach stawia pod 
znakiem zapytania zasadę zapobiegania kanibalizmowi, ponieważ nie można zapewnić, że 
pasza nie zawiera protein własnego gatunku.

Poprawka 149
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) skarmiania zwierząt gospodarskich b) skarmiania zwierząt gospodarskich 

Adlib Express Watermark



AM\765117PL.doc 47/67 PE419.854v01-00

PL

innych niż zwierzęta futerkowe odpadami 
gastronomicznymi lub materiałem 
paszowym zawierającym odpady 
gastronomiczne lub z nich otrzymanym;

innych niż zwierzęta futerkowe 
niesterylizowanymi odpadami 
gastronomicznymi lub materiałem 
paszowym zawierającym takie odpady 
gastronomiczne lub z nich otrzymanym;

Or. en

Uzasadnienie

Parlament wielokrotnie zwracał uwagę, że konieczna jest bezpieczna utylizacja, sterylizacja i 
usuwanie odpadów gastronomicznych w celu przestrzegania ogólnych zakazów dotyczących 
skarmiania zwierząt (patrz stanowisko Parlamentu Europejskiego w procesie prawodawczym 
w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 oraz stanowisko Parlamentu 
Europejskiego z dnia 13 lutego 2007 r. w pierwszym czytaniu dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów).

Poprawka 150
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) skarmiania zwierząt gospodarskich 
roślinami, albo bezpośrednio przez wypas 
albo skarmianie roślinami ciętymi, 
pochodzącymi z terenu, na którym 
zastosowano nawozy organiczne lub 
polepszacze gleby, inne niż odchody;

c) stosowania na terenach zielonych 
nawozów organicznych lub polepszaczy 
gleby wytworzonych z produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
innych niż odchody lub treść z przewodu 
pokarmowego;

Or. de

Uzasadnienie

Przepis dotyczący skarmiania jedynie uprawami pochodzącymi z terenów nawożonych 
produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (za wyjątkiem odchodów) nie uwzględnia 
poziomu zagrożenia. Z tego względu należy wprowadzić zakaz stosowania na terenach 
zielonych nawozów organicznych lub polepszaczy gleby za wyjątkiem odchodów i treści 
przewodu pokarmowego. Zdecydowanie nie należy stosować okresów karencji, bowiem są 
one uzależnione od pogody i niemożliwe do skontrolowania. W praktyce brak również 
możliwości kontrolowania przestrzegania zakazu dotyczącego skarmiania zwierząt roślinami 
pochodzącymi z takiego terenu.
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Poprawka 151
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) skarmiania ryb hodowlanych 
przetworzonym białkiem zwierzęcym, 
pochodzącym z całych ryb lub z części ryb 
tego samego gatunku.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Usuwanie produktów ubocznych

Materiał kategorii 1, 2 i 3 jest
a) usuwany jako odpad w zatwierdzonej 
lub zarejestrowanej spalarni w 
następujący sposób:
(i) bezpośrednio, bez uprzedniego 
przetwarzania; lub
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(ii) po przetworzeniu w zatwierdzonym 
zakładzie, jeśli właściwy organ tego 
wymaga, w drodze sterylizacji 
ciśnieniowej i trwałego oznaczenia 
materiału wynikowego;
b) usuwany lub utylizowany – o ile 
stanowi odpad – w zatwierdzonej lub 
zarejestrowanej spalarni w następujący 
sposób:
(i) bezpośrednio, bez uprzedniego 
przetworzenia; lub
(ii) po przetworzeniu w zatwierdzonym 
zakładzie, jeśli właściwy organ tego 
wymaga, w drodze sterylizacji 
ciśnieniowej i trwałego oznaczenia 
materiału wynikowego;
c) usuwany na zatwierdzonym 
składowisku odpadów po przetworzeniu w 
zatwierdzonym zakładzie w drodze 
sterylizacji ciśnieniowej i trwałym 
oznaczeniu materiału wynikowego.

Or. es

Uzasadnienie

Dla uniknięcia powtórzeń dotyczących sposobu usuwania produktów ubocznych, które są 
jednakowe dla wszystkich kategorii, przyjmuje się nowy artykuł, w którym w jednym miejscu 
określa się możliwości usuwania wszystkich rodzajów produktów ubocznych.

Poprawka 153
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może ustanowić przepisy 
wykonawcze zapewniające jednolite 
stosowanie zakazów ustanowionych w 
ust. 1 oraz środki umożliwiające:

2. Komisja może ustanowić przepisy 
wykonawcze zapewniające jednolite 
stosowanie zakazów ustanowionych w 
ust. 1 oraz określić limity w odniesieniu do 
pasz, poniżej których przypadkowe 
zanieczyszczenie przetwarzanym białkiem 
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zwierzęcym, technicznie niemożliwe do 
uniknięcia za pomocą odpowiednich 
środków, zgodnie z art. 1 lit. a) i d) uznaje 
się za nieistotne.

a) skarmianie zwierząt futerkowych 
przetworzonym białkiem zwierzęcym 
pochodzącym z całych zwierząt lub z 
części zwierząt tego samego gatunku, w 
drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a); oraz
b) skarmianie zwierząt gospodarskich 
roślinami z terenu, na którym 
zastosowano nawozy organiczne lub 
polepszacze gleby, pod warunkiem że 
wypas lub pozyskanie roślin na paszę ma 
miejsce po upłynięciu okresu karencji, 
który zapewnia odpowiednią kontrolę 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, w 
drodze odstępstwa od ust. 1 lit. c).
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 48 ust. 4.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 48 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Skarmianie zwierząt futerkowych przetworzonym białkiem zwierzęcym, zgodnie z art. 18 ust. 2
lit. a), oraz wypas prowadzony na terenach nawożonych nawozami organicznymi stanowią 
zasadnicze uregulowania niniejszego rozporządzenia. Nie powinny być, zgodnie z art. 18 
ust. 2, uregulowane w przepisach wykonawczych. Z drugiej strony szczegóły techniczne, 
służące przestrzeganiu zakazów i limitów w odniesieniu do zanieczyszczania pasz białkiem 
zwierzęcym, powinny być uregulowane w przepisach wykonawczych.
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Poprawka 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w następstwie przetworzenia lub bez 
przetworzenia, w przypadku odchodów, 
treści z przewodu pokarmowego 
oddzielonej od przewodu pokarmowego, 
mleka, produktów na bazie mleka i siary, 
jeżeli właściwy organ uznał, że nie 
stwarzają one ryzyka dla 
rozprzestrzeniania poważnej choroby 
zakaźnej;

(ii) w następstwie przetworzenia lub bez 
przetworzenia, w przypadku odchodów, 
treści z przewodu pokarmowego, mleka, 
produktów na bazie mleka, siary oraz jaj i
ich produktów pochodnych, jeżeli 
właściwy organ uznał, że nie stwarzają one 
ryzyka dla rozprzestrzeniania poważnej 
choroby zakaźnej;

Or. es

Uzasadnienie

Wykorzystywanie treści z przewodu pokarmowego w wytwórniach biogazu i kompostowniach 
nie może zobowiązywać podmiotów do uprzedniego przeprowadzania kosztownej i 
niepotrzebnej procedury rozdziału. Dzięki temu oddzielony i czysty przewód pokarmowy byłby 
uznawany za materiał kategorii 3. Ponadto proponuje się zrównanie dopuszczalnych 
zastosowań mleka i produktów przetworzonych z zastosowaniami jaj i ich produktów 
pochodnych.

Poprawka 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jest stosowany w glebie bez uprzedniego 
przetworzenia, w przypadku odchodów, 
treści z przewodu pokarmowego 
oddzielonej od przewodu pokarmowego, 
mleka, produktów na bazie mleka i siary, 
jeżeli właściwy organ uznał, że nie 
stwarzają one ryzyka dla 
rozprzestrzeniania poważnej choroby 

f) jest stosowany w glebie bez uprzedniego 
przetworzenia, w przypadku odchodów, 
treści z przewodu pokarmowego 
oddzielonej od przewodu pokarmowego, 
mleka, produktów na bazie mleka i siary 
oraz jaj i ich produktów pochodnych, 
jeżeli właściwy organ uznał, że nie 
stwarzają one ryzyka dla 
rozprzestrzeniania poważnej choroby 

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 52/67 AM\765117PL.doc

PL

zakaźnej; zakaźnej;

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się zrównanie dopuszczalnych zastosowań mleka i produktów przetworzonych z 
zastosowaniami jaj i ich produktów pochodnych.

Poprawka 156
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – litera c) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) jako materiał paszowy dla zwierząt
gospodarskich lub do skarmiania zwierząt 
gospodarskich innych niż zwierzęta 
futerkowe i wprowadzany do obrotu 
zgodnie z art. 24, oprócz przypadków 
materiału, o którym mowa w art. 13 lit. l) i 
m);

(i) jako materiał paszowy lub do 
skarmiania zwierząt gospodarskich innych 
niż zwierzęta futerkowe i wprowadzany do 
obrotu zgodnie z art. 24, oprócz 
przypadków materiału, o którym mowa w 
art. 13 lit. l) i m);

Or. es

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia jest w tym miejscu o tyle niejasny, że nie jest zrozumiałe, 
dlaczego w pkt (i) odnosi się do „materiału paszowego dla zwierząt gospodarskich lub do 
skarmiania zwierząt gospodarskich innych niż zwierzęta futerkowe” (por. również art. 23 
ust. 1 lit. f) oraz art. 41 ust. 1 lit. a) pkt (i), odnoszące się do „materiału paszowego do 
skarmiania zwierząt gospodarskich”). Tekst powinien być jednolity, o ile w preambule nie 
zostanie określona przyczyna odmiennego sformułowania.
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Poprawka 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – litera e) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) stosowane do skarmiania zwierząt 
domowych;

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Odrzuca się możliwość zezwolenia na stosowanie materiału kategorii 2 jako karmy dla 
zwierząt domowych.

Poprawka 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w przypadku materiału kategorii 3 
stosowanie do skarmiania zwierząt 
domowych po uprzednim zatwierdzeniu 
przez właściwy organ;

Or. es

Uzasadnienie

Odrzuca się możliwość zezwolenia na stosowanie materiału kategorii 1 i 2 jako karmy dla 
zwierząt domowych.
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Poprawka 159
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku materiału kategorii 3, o 
którym mowa w art. 13 lit. f), i innych 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, które są usuwane podczas 
interwencji chirurgicznej na żywych 
zwierzętach, jeśli zezwoli na to właściwy 
organ, usuwane w gospodarstwie.

f) w przypadku materiału kategorii 3, o 
którym mowa w art. 13 lit. f), i innych 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, które są usuwane podczas 
interwencji chirurgicznej na żywych 
zwierzętach, jeśli zezwalają na to przepisy 
krajowe, usuwane w gospodarstwie.

Or. de

Uzasadnienie

Występowanie przez weterynarza po każdej interwencji chirurgicznej z pytaniem do 
właściwego organu o sposób postępowania z powstałymi materiałami nie ma sensu.

Poprawka 160
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metod przetwarzania dla produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
innych niż sterylizacja ciśnieniowa, 
zwłaszcza odnośnie do parametrów czasu, 
temperatury i ciśnienia, które mają być 
zastosowane w tych metodach 
przetwarzania;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Odrzuca się możliwość upoważnienia Komisji do dokonywania zmian kategoryzacji 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w procedurze regulacyjnej, o której mowa w 
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art. 48 ust. 4, bez możliwości szczegółowej ingerencji merytorycznej ze strony Parlamentu i 
Rady w procedurze komitetowej, ponieważ dotyczy to tak fundamentalnych kwestii (odnosi się 
to przecież do rozszerzenia zakresu stosowania rozporządzenia), że właśnie ta kwestia, ze 
względu na znaczenie dla prawa podstawowego, może być regulowana jedynie w procedurze 
zapewniającej odpowiedni udział Rady.

Poprawka 161
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera ga)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) przewozu, przetwarzania, stosowania 
lub usuwania odpadów 
gastronomicznych; do czasu wydania 
przepisów wspólnotowych mogą one być 
przewożone, przetwarzane, stosowane i 
usuwane zgodnie z przepisami krajowymi.

Or. de

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ może, w drodze
odstępstwa od sekcji 1 i 2, zezwolić, w 
warunkach gwarantujących kontrolę 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, na 
zbieranie i stosowanie:

1. Właściwy organ może, w drodze 
odstępstwa od sekcji 1 i 2, zezwolić, w 
warunkach gwarantujących kontrolę 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, na 
zbieranie i/lub stosowanie:

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki niniejszej poprawce państwa członkowskie mogą stosować materiał kategorii 2 i 3 do 
skarmiania dzikich zwierząt (art. 27 ust. 1 lit. b) pkt (v)), bez konieczności jego zbierania. Z 
uwagi na poniższe powody (por. poprawka 169) dopuszczenie tego wyjątku jest szczególnie 
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istotne w tych państwach członkowskich, w których dla skutecznego zachowania zagrożonych 
lub chronionych gatunków dzikich ssaków i ptaków padlinożernych konieczne jest 
umożliwienie im znajdowania rozdrobnionej padliny w środowisku naturalnym. W tym 
kontekście martwe zwierzęta pochodzące z ekstensywnej hodowli stanowią ważne źródło 
padliny.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki wykonawcze do tego artykułu, 
umożliwiające wyłączenie materiału 
kategorii 1, 2 i 3 ze zbiórki w niektórych 
obszarach sieci Natura 2000 lub innych 
obszarach, w których te środki są 
niezbędne dla przestrzegania przepisów 
dyrektyw 79/409/EWG oraz 92/43/EWG 
oraz zachowania populacji zagrożonych 
lub chronionych gatunków ptaków 
padlinożernych; o przyjęciu takich 
środków informuje się Komisję. Takie 
odstępstwa są dopuszczalne pod pewnymi 
warunkami, w celu zapobiegania 
zagrożeniom dla zdrowia publicznego i 
zdrowia zwierząt.
Niniejsze odstępstwa nie naruszają decyzji 
2005/830/WE i odstępstw określonych w 
art. 27 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

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

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ może zezwolić, w 
drodze odstępstwa od sekcji 1 i 2 oraz 
zgodnie z warunkami ustanowionymi 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, na 
zastosowanie materiału kategorii 1, o 
którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii) do 
skarmiania zwierząt z ogrodów 
zoologicznych oraz zagrożonych lub 
chronionych gatunków ptaków 
padlinożernych, żyjących w swoim 
siedlisku.

2. Właściwy organ może zezwolić, w 
drodze odstępstwa od sekcji 1 i 2 oraz 
zgodnie z warunkami ustanowionymi 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, na 
zastosowanie materiału kategorii 1, o 
którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii) do 
skarmiania zwierząt z ogrodów 
zoologicznych, gatunków zagrożonych
oraz gatunków ptaków padlinożernych, 
żyjących w swoim siedlisku.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka umożliwia uwzględnienie wszystkich gatunków ptaków padlinożernych, 
chronionych zgodnie z przepisami UE lub prawa krajowego, oraz innych gatunków (np. 
ssaków), które również żywią się padliną i są obecnie zagrożone, jak na przykład niedźwiedź 
brunatny (Ursus arctos), który w obecnych przepisach nie jest objęty żadnym odstępstwem.
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Poprawka 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ może zezwolić, w 
drodze odstępstwa od sekcji 1 i 2 oraz 
zgodnie z warunkami ustanowionymi 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, na 
zastosowanie materiału kategorii 1, o 
którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii) do 
skarmiania zwierząt z ogrodów 
zoologicznych oraz zagrożonych lub 
chronionych gatunków ptaków 
padlinożernych, żyjących w swoim 
siedlisku.

2. Właściwy organ może zezwolić, w 
drodze odstępstwa od sekcji 1 i 2 oraz 
zgodnie z warunkami ustanowionymi 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, na 
zastosowanie materiału kategorii 1, o 
którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii) do 
skarmiania zwierząt z ogrodów 
zoologicznych oraz zagrożonych lub 
chronionych gatunków, żyjących w swoim 
siedlisku.

Or. es

Uzasadnienie

Możliwość skarmiania produktami ubocznymi ptaków padlinożernych powinna być 
uelastyczniona i rozszerzona w rozporządzeniu, ponieważ stwierdzono, że obecne odstępstwa 
nie są wystarczające dla zapobiegania zmniejszaniu się populacji ptaków. Ponadto należy 
przyjąć analogiczne odstępstwo w odniesieniu do skarmiania innych gatunków chronionych, 
w odniesieniu do których stwierdza się niedobór żywności i wynikające z tego zmniejszanie 
się populacji, a które w żadnych warunkach nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. 

Poprawka 166
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ może zezwolić, w 
drodze odstępstwa od sekcji 1 i 2 oraz 
zgodnie z warunkami ustanowionymi
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, na 
zastosowanie materiału kategorii 1, o 
którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii) do 
skarmiania zwierząt z ogrodów 

2. Właściwy organ może zezwolić, w 
drodze odstępstwa od sekcji 1 i 2 oraz 
zgodnie z warunkami ustanowionymi 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, na 
zastosowanie materiału kategorii 1, o 
którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii) do 
skarmiania zagrożonych lub chronionych 
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zoologicznych oraz zagrożonych lub 
chronionych gatunków ptaków 
padlinożernych, żyjących w swoim 
siedlisku.

gatunków ptaków padlinożernych, 
żyjących w swoim siedlisku.

Or. de

Uzasadnienie

Należy w większym stopniu ograniczyć zakres stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 1774/2002: na przykład skarmianie lwów i niedźwiedzi całymi tuszami bydła czy antylop 
lub skarmianie gadów myszami odpowiada naturalnemu spektrum pokarmowemu tych 
zwierząt i powinno być dozwolone.

Odstępstwa dopuszczone w art. 27 ust. 2 przedmiotowego wniosku nie są wystarczające, 
ponieważ dopuszcza się odstępstwa dotyczące wyłącznie skarmiania zwierząt w ogrodach 
zoologicznych – a nie dotyczy to na przykład zwierząt cyrkowych – martwymi tuszami 
zwierzęcymi lub ich częściami, zawierającymi materiały szczególnego ryzyka.

Poprawka 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b) – punkt (i) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w niektórych państwach członkowskich, 
gatunków ptaków padlinożernych, które 
można skarmiać takim materiałem;

(i) w niektórych państwach członkowskich, 
gatunków, które można skarmiać takim 
materiałem;

Or. es

Poprawka 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) niezbędne środki gwarantujące, że 
inne gatunki nie mają dostępu do tego 

skreślony
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materiału.

Or. es

Uzasadnienie

Nie należy określać żadnych warunków usuwania tusz zwierzęcych w tradycyjny sposób w 
specjalnych miejscach skarmiania („mularades”), poprzez ograniczanie ich wyłącznie do 
jednego gatunku, ponieważ możliwe jest skarmianie w tych miejscach innych gatunków 
ptaków okazjonalne żywiących się padliną, jak orłosęp czy orzeł przedni.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) niezbędne środki gwarantujące, że 
inne gatunki nie mają dostępu do tego 
materiału.

(ii) szczególne warunki w celu 
zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia 
publicznego i zdrowia zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawa umożliwia państwom członkowskim tworzenie miejsc skarmiania bez 
zbędnych nakładów. Dzięki temu każde państwo członkowskie będzie mogło tworzyć miejsca 
skarmiania bez konieczności dbania o to, czy są one dostępne dla innych gatunków zwierząt. 
Taka elastyczność jest istotna na przykład w północnej Hiszpanii, gdzie niektóre miejsca 
skarmiania ptaków padlinożernych mogą być wykorzystywane również przez niedźwiedzie 
brunatne (Ursus arctos).

Poprawka 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b) – punkt (iia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) niezbędne warunki w celu 
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zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia 
publicznego i zdrowia zwierząt.

Or. es

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką dotyczącą skreślenia ust. 3 lit. b) pkt (ii) państwa członkowskie muszą 
zapewnić, że nie powstaną żadne zagrożenia dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) martwych zwierząt domowych przez 
grzebanie;

a) martwych zwierząt domowych i zwierząt 
z rodziny koniowatych przez grzebanie;

Or. en

Poprawka 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Powierzchnia terenów odosobnionych w 
państwach członkowskich, o których mowa 
w ust. 1 lit. b), nie może przekraczać 
określonego odsetka powierzchni kraju.

2. Powierzchnia terenów odosobnionych w 
państwach członkowskich, o których mowa 
w ust. 1 lit. b), w zależności od kryteriów 
geograficznych i wielkości pogłowia bydła 
na danym terenie nie może przekraczać 
określonego odsetka.

Or. es

Uzasadnienie

Kryterium powierzchni jest niewystarczające dla rozszerzenia definicji terenów 
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odosobnionych. Należy uwzględnić również inne aspekty, na przykład pogłowie bydła i 
położenie na wyspie.

Poprawka 173
Satu Hassi, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) bez uszczerbku dla art. 15 ust. 1 
właściwe organy mogą zatwierdzić środki, 
umożliwiające czasowe przechowywanie w 
zamknięciu tusz zwierzęcych lub ich 
części, odpowiadających wykazowi w
art. 12 lit. f), przed ich usunięciem 
zgodnie z art. 20 niniejszego 
rozporządzenia, w warunkach 
zapobiegających zagrożeniom dla zdrowia 
publicznego i zdrowia zwierząt.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie środków umożliwiających przechowywanie w zamknięciu zwiększa 
elastyczność przy zbieraniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego bez negatywnego 
wpływu na zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt. Dzięki tej elastyczności poprawia się 
zrównoważony charakter i cechy ekologiczne procesu zbierania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, ponieważ zbieranie może odbywać się rzadziej i ewentualnie 
dotyczyć mniejszych ilości.

Poprawka 174
Satu Hassi, Jill Evans

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunków mających na celu 
zapewnienie kontroli ryzyka dla zdrowia 
ludzi i zwierząt w przypadku spopielania i 

a) warunków mających na celu 
zapewnienie kontroli ryzyka dla zdrowia 
ludzi i zwierząt w przypadku spopielania i 
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grzebania na miejscu; grzebania materiałów na miejscu oraz 
czasowego przechowywania w zamknięciu 
tusz zwierzęcych i ich części przed ich 
usunięciem;

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie środków umożliwiających przechowywanie w zamknięciu zwiększa 
elastyczność przy zbieraniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego bez negatywnego 
wpływu na zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt. Dzięki tej elastyczności poprawia się 
zrównoważony charakter i cechy ekologiczne procesu zbierania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, ponieważ zbieranie może odbywać się rzadziej i ewentualnie 
dotyczyć mniejszych ilości.

Poprawka 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) maksymalnego odsetka powierzchni, 
jak określono w ust. 2;

skreślona

Or. es

Uzasadnienie

Kryterium powierzchni jest niewystarczające dla rozszerzenia definicji terenów 
odosobnionych. Należy uwzględnić również inne aspekty, na przykład pogłowie bydła i 
położenie na wyspie. Państwa członkowskie, a nie Komisja, powinny określać maksymalny 
odsetek powierzchni, która może zostać zakwalifikowana jako teren odosobniony.
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Poprawka 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Bez uszczerbku dla postanowień 
niniejszego artykułu, w odniesieniu do 
metod, które nie wymagają zmiany metody 
przetwarzania, ale wymagają zmiany 
przewidzianych parametrów dla metody 
zatwierdzonej, konieczne jest uzyskanie 
krajowego zezwolenia przez dane państwo 
członkowskie.

Or. es

Uzasadnienie

Procedura udzielania zezwolenia nie może być wykorzystana do zmiany przewidzianych 
parametrów już zatwierdzonej metody.

Poprawka 177
Elisabeth Jeggle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Cały łańcuch produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, od miejsca ich 
powstania do przetworzenia, 
wykorzystania lub usunięcia, podlega 
kontroli urzędowej.

Or. de
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Poprawka 178
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w wyniku kontroli urzędowych i 
nadzoru przeprowadzanych przez 
właściwy organ zostanie ujawnione, że nie 
jest spełnione przynajmniej jedno 
wymaganie niniejszego rozporządzenia, 
właściwy organ podejmuje odpowiednie 
działanie.

1. Jeżeli nie są spełnione wymagania
niniejszego rozporządzenia, właściwy 
organ może przyjąć odpowiednie środki.

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli podmiot ma zamiar wysłać materiał 
kategorii 1, kategorii 2, mączkę mięsno-
kostną lub tłuszcz zwierzęcy pochodzący z 
materiału kategorii 1 do innego państwa 
członkowskiego, właściwy organ państwa 
członkowskiego podejmuje po złożeniu 
wniosku przez dany podmiot decyzję:

1. Jeśli podmiot ma zamiar przywieźć
materiał kategorii 1, kategorii 2, mączkę 
mięsno-kostną lub tłuszcz zwierzęcy 
pochodzący z materiału kategorii 1 z
innego państwa członkowskiego, 
informuje o tym właściwy organ swojego 
państwa członkowskiego, który podejmuje 
w tej sprawie decyzję:
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Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowany system powoduje problemy językowe i problemy z określeniem właściwego 
organu, dlatego prostsze byłoby zainicjowanie powyższych procedur przez podmiot 
przywożący produkty w swoim właściwym organie.

Poprawka 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ miejsca przeznaczenia, 
poinformowany o wysyłce, informuje 
przez system TRACES właściwy organ 
miejsca pochodzenia o jej dostarczeniu.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Zaproponowany system powoduje problemy, ponieważ przekazywanie takich informacji za 
pośrednictwem systemu TRACES jest niemożliwe.

Poprawka 181
Avril Doyle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, dostarczane jako techniczne 
produkty do wykorzystania w celu 
rozwoju, badań i produkcji produktów 
leczniczych oraz jako odczynniki 
laboratoryjne do innych celów 
diagnostycznych i badawczych, są 
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wyłączone z zakresu stosowania ust. 2-4.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 182
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkty te a) produkty te
(i) nie są przeznaczone do stosowania jako 
materiał paszowy do skarmiania zwierząt
gospodarskich ani do stosowania w glebie, 
z której pochodzi materiał do skarmiania 
tych zwierząt lub

(i) nie są przeznaczone do stosowania w 
glebie, z której pochodzi materiał do 
skarmiania zwierząt gospodarskich,

(ii) są przeznaczone do skarmiania 
zwierząt futerkowych; oraz

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z tytułem reguluje się tu wprowadzanie do obrotu innych produktów pochodnych 
poza łańcuchem paszowym. Z tego względu ograniczenia są zbędne.
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