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Predlog spremembe 83
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Živalski stranski proizvodi nastanejo v 
glavnem med klanjem živali za prehrano 
ljudi in med odstranjevanjem mrtvih živali 
ter izvajanjem ukrepov za nadzor bolezni. 
Ne glede na njihov izvor pomenijo možno 
tveganje za zdravstveno varstvo živali in 
javno zdravje ter okolje. To tveganje je 
treba ustrezno nadzirati z usmerjanjem 
takšnih proizvodov v varne sisteme 
odstranjevanja ali z uporabo za različne 
namene, če so izpolnjeni navedeni strogi 
pogoji, ki zmanjšajo zdravstveno tveganje.

(2) Živalski stranski proizvodi nastanejo v 
glavnem med klanjem živali za prehrano 
ljudi, pri proizvodnji živil živalskega 
izvora, kot so mlečni izdelki, in med 
odstranjevanjem mrtvih živali ter 
izvajanjem ukrepov za nadzor bolezni. Ne 
glede na njihov izvor pomenijo možno 
tveganje za zdravstveno varstvo živali in 
javno zdravje ter okolje. To tveganje je 
treba ustrezno nadzirati z usmerjanjem 
takšnih proizvodov v varne sisteme 
odstranjevanja ali z uporabo za različne 
namene, če so izpolnjeni navedeni strogi 
pogoji, ki zmanjšajo zdravstveno tveganje.

Or. nl

Predlog spremembe 84
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Uredba (ES) št. 1923/2006 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 999/2001 o določitvi predpisov za 
preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje 
nekaterih transmisivnih spongiformnih 
encefalopatij pravno omogoča, da se pod 
določenimi pogoji znova dovoli uporaba 
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mesne in kostne moke v krmi 
neprežvekovalcev. Izrecno je navedeno, da 
je sprostitev veljavne prepovedi uporabe 
mesne in kostne moke odvisna od 
razpoložljivosti testov, s katerimi je 
mogoče razlikovati živalske beljakovine 
različnih živalskih vrst. Evropska komisija 
si mora zato prizadevati, da bi bili 
ustrezno potrjeni testi za razlikovanje vrst 
na voljo čim prej, tako da bi bilo mesno in 
kostno moko mogoče uporabljati kot 
dragocen vir beljakovin v krmi 
neprežvekovalcev, pri čemer bi bil 
kanibalizem izključen.

Or. nl

Predlog spremembe 85
Jan Mulder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) V preteklosti je uporaba odpadkov iz
gostinske dejavnosti v krmi večkrat 
povzročila izbruhe nalezljivih bolezni 
živali. Poleg tega v primeru, če bi krma 
lahko vsebovala odpadke iz gostinske 
dejavnosti, ni mogoče zagotoviti, da se s 
snovmi, pridobljenimi iz določene živalske 
vrste, ne bi krmile živali iste vrste.

Or. nl
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Predlog spremembe 86
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Poleg tega morajo za preprečitev 
tveganj zaradi prosto živečih živali za trupe 
ali dele trupov živali, za katere se sumi, da 
so bile okužene s prenosljivimi boleznimi, 
veljati pravila iz te uredbe. Ta vključitev ne 
sme pomeniti obveznosti zbiranja in 
odstranjevanja trupel prosto živečih živali, 
ki so poginile ali bile ulovljene v svojem 
naravnem habitatu. Če se upošteva dobra 
lovska praksa, se lahko črevesje in drugi 
deli trupla divjadi varno odstranijo na kraju 
samem. Za živalske stranske proizvode 
ulovljene divjadi lahko določbe te uredbe 
veljajo le, če zakonodaja o higieni živil 
velja za dajanje na trg takšne divjadi in 
vključuje operacije, ki jih opravijo obrati 
za ravnanje z divjadjo.

(13) Poleg tega morajo za preprečitev 
tveganj zaradi prosto živečih živali za trupe 
ali dele trupov živali, za katere se sumi, da 
so bile okužene s prenosljivimi boleznimi, 
veljati pravila iz te uredbe. Ta vključitev ne 
sme pomeniti obveznosti zbiranja in 
odstranjevanja trupel prosto živečih živali, 
ki so poginile ali bile ulovljene v svojem 
naravnem habitatu. Če se upoštevajo 
zahteve lovske zakonodaje, se lahko 
črevesje in drugi deli trupla divjadi varno 
odstranijo na kraju samem. Za živalske 
stranske proizvode ulovljene divjadi lahko 
določbe te uredbe veljajo le, če zakonodaja 
o higieni živil velja za dajanje na trg takšne 
divjadi in vključuje operacije, ki jih 
opravijo obrati za ravnanje z divjadjo.

Or. de

Obrazložitev

„Dobra lovska praksa“ je nejasen pravni pojem in ne obstaja v zakonodaji, ki ureja lov, zato 
bi lahko povzročil pravno negotovost in nesoglasja. Ker se mora lov izvajati v skladu z 
zahtevami lovske zakonodaje posameznih držav članic, bi bilo smiselno izbrati to jasno 
opredelitev.

Predlog spremembe 87
John Bowis, Neil Parish

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Živalski stranski proizvodi se smejo 
uporabljati samo, če so tveganja za javno 
zdravje in zdravstveno varstvo živali 

(33) Živalski stranski proizvodi se smejo 
uporabljati samo, če so tveganja za javno 
zdravje in zdravstveno varstvo živali 
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zmanjšana na minimum med njihovo 
predelavo in dajanjem na trg proizvodov, 
izdelanih iz živalskih stranskih proizvodov. 
Če ta možnost ni izvedljiva, je treba 
živalske stranske proizvode odstraniti pod 
varnimi pogoji. Izvedljive možnosti za 
uporabo živalskih stranskih proizvodov 
različnih kategorij je treba pojasniti v 
skladu z drugo zakonodajo Skupnosti.

zmanjšana na minimum med njihovo 
predelavo in dajanjem na trg ali pri 
uporabi proizvodov, izdelanih iz 
živalskih stranskih proizvodov. Tako 
predelavo in dajanje na trg morajo 
odobriti pristojni organi. Kadar se 
uporabljajo na ta način, je treba živalske 
stranske proizvode in iz njih pridobljene 
proizvode opredeliti kot proizvode in ne 
kot odpadke. Če ta možnost dovoljene 
uporabe ni izvedljiva, je treba živalske 
stranske proizvode odstraniti kot 
odpadke pod varnimi pogoji. Izvedljive 
možnosti za uporabo živalskih stranskih 
proizvodov različnih kategorij je treba 
pojasniti v skladu z drugo zakonodajo 
Skupnosti. Komisija vodi register 
dovoljenih načinov uporabe ter ga 
posodablja po postopku odbora.

Or. en

Obrazložitev

Namen je doseči želeno jasnost med živalskimi stranskimi proizvodi in iz njih pridobljenimi 
proizvodi kot proizvodi ter zakonodajo o odpadkih.

Predlog spremembe 88
John Bowis, Neil Parish

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Odstranjevanje živalskih stranskih 
proizvodov in iz njih pridobljenih 
proizvodov je treba izvajati v skladu z 
okoljsko zakonodajo v zvezi z odlagališči 
in sežiganjem odpadkov. Za zagotovitev 
doslednosti je treba sežiganje izvajati v 
skladu z Direktivo 2000/76/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov. 
Pri sosežiganju odpadkov – kot predelavi 

(34) Odstranjevanje živalskih stranskih 
proizvodov in iz njih pridobljenih 
proizvodov kot odpadkov je treba izvajati v 
skladu z okoljsko zakonodajo v zvezi z 
odlagališči in sežiganjem odpadkov. Za 
zagotovitev doslednosti je treba sežiganje 
izvajati v skladu z Direktivo 2000/76/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov22. 
Pri sosežiganju odpadkov – kot predelavi 
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ali kot odstranjevanju – je treba upoštevati 
podobne pogoje glede odobritve in 
delovanja kot za sežiganje odpadkov, zlasti 
mejne vrednosti emisij v zrak, izpust 
odpadnih voda in ostankov, zahteve v zvezi 
z nadzorom, spremljanjem ter merjenjem. 
Zato je treba neposredno sosežiganje brez 
prehodne predelave dovoliti za snovi vseh 
treh kategorij.

ali kot odstranjevanju – je treba upoštevati 
podobne pogoje glede odobritve in 
delovanja kot za sežiganje odpadkov, zlasti 
mejne vrednosti emisij v zrak, izpust 
odpadnih voda in ostankov, zahteve v zvezi 
z nadzorom, spremljanjem ter merjenjem. 
Zato je treba neposredno sosežiganje brez 
prehodne predelave dovoliti za snovi vseh 
treh kategorij, kjer je bilo določeno, naj se 
odstranijo kot odpadki in se ne predelajo 
ali uporabijo kot proizvodi ali pridobljeni 
proizvodi.

Or. en

Obrazložitev

Namen je doseči želeno jasnost med živalskimi stranskimi proizvodi in iz njih pridobljenimi 
proizvodi kot proizvodi ter zakonodajo o odpadkih.

Predlog spremembe 89
Frieda Brepoels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Odstranjevanje živalskih stranskih 
proizvodov in iz njih pridobljenih 
proizvodov je treba izvajati v skladu z 
okoljsko zakonodajo v zvezi z odlagališči 
in sežiganjem odpadkov. Za zagotovitev 
doslednosti je treba sežiganje izvajati v 
skladu z Direktivo 2000/76/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov. 
Pri sosežiganju odpadkov – kot predelavi
ali kot odstranjevanju – je treba upoštevati 
podobne pogoje glede odobritve in 
delovanja kot za sežiganje odpadkov, zlasti 
mejne vrednosti emisij v zrak, izpust 
odpadnih voda in ostankov, zahteve v zvezi 
z nadzorom, spremljanjem ter merjenjem. 
Zato je treba neposredno sosežiganje brez 

(ne zadeva slovenske različice.)
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prehodne predelave dovoliti za snovi vseh 
treh kategorij.

Or. nl

Obrazložitev

Nizozemski izraz „nuttige toepassing“ je pravilnejši in jasnejši kot izraz „recuperatie”. Ta 
izraz se uporablja in je opredeljen v okvirni direktivi o odpadkih 2008/98/ES.

Predlog spremembe 90
Frieda Brepoels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Uporabo živalskih stranskih 
proizvodov ali iz njih pridobljenih 
proizvodov, kot so goriva v postopku 
zgorevanja, je treba dovoliti in to ni 
odstranjevanje odpadkov. Vendar je 
takšno uporabo treba izvajati pod pogoji, ki 
zagotavljajo zaščito javnega zdravja in 
zdravstvenega varstva živali, kakor tudi
ustrezne okoljske standarde.

(35) Lahko se dovoli uporaba živalskih 
stranskih proizvodov ali iz njih 
pridobljenih proizvodov, kot so goriva v 
postopku zgorevanja, in pri tem gre za 
predelavo odpadkov. Vendar je takšno 
uporabo treba izvajati pod pogoji, ki 
zagotavljajo zaščito javnega zdravja in 
zdravstvenega varstva živali, in ob 
upoštevanju okoljskih standardov v 
Direktivi 2000/76/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 
2000 o sežiganju odpadkov.

Or. nl

Obrazložitev

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 
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voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 

Predlog spremembe 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Uredba (ES) št. 1774/2002 dovoljuje 
snovi kategorije 1 za hranjenje ogroženih 
ptic iz vrst mrhovinarjev v njihovem 
naravnem habitatu. Da bi zagotovili 
ustrezen način za ohranitev teh vrst, je 
treba to prakso hranjenja dovoliti še naprej 
v okviru te uredbe v skladu s pogoji, 
določenimi za preprečevanje širjenja 
bolezni.

(45) Uredba (ES) št. 1774/2002 dovoljuje 
snovi kategorije 1 za hranjenje ogroženih 
ptic iz vrst mrhovinarjev v njihovem 
naravnem habitatu. Da bi zagotovili 
ustrezen način za ohranitev teh ali drugih 
ogroženih ali zaščitenih vrst, je treba to 
prakso hranjenja dovoliti še naprej v okviru 
te uredbe v skladu s pogoji, določenimi za 
preprečevanje širjenja bolezni.

Or. es

Obrazložitev

Za odstranjevanje živalskih trupel na tradicionalen način na posebnih krmiščih se ne sme 
določati pogojev, ki bi bili omejeni samo na ptice mrhovinarke. Na teh krmiščih je mogoče 
krmiti tudi druge ptice, kot sta brkati ser ali kraljevi orel, ki občasno jedo mrhovino in so 
ogrožene ali zaščitene.

Predlog spremembe 92
Satu Hassi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Za zagotovitev obvladovanja možnih 
tveganj se lahko določita sterilizacija pod 
pritiskom ali dodatni prevozni pogoji. Za 
zagotovitev sledljivosti in sodelovanja med 
pristojnimi organi držav članic, ki 
nadzirajo tok snovi, je treba uporabljati 
sistem TRACES, uveden z Odločbo 

(51) Za zagotovitev obvladovanja možnih 
tveganj se lahko določita sterilizacija pod 
pritiskom ali dodatni prevozni pogoji. Za 
zagotovitev sledljivosti in preprečevanje 
nezakonitega ponovnega označevanja 
mesa in mesnih izdelkov, kar je v 
preteklosti povzročilo škandale s 
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Komisije 2004/292/ES z dne 
30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces, za 
zagotovitev informacij o odpremah vseh 
snovi kategorije 1 in kategorije 2 ter 
proizvodov, pridobljenih pri predelavi 
klavnih trupov, in predelanih živalskih 
beljakovin kategorije 3. 

pokvarjenim mesom, je treba okrepiti 
sodelovanje med pristojnimi organi držav 
članic, ki nadzirajo tok snovi. Zato je treba 
uporabljati sistem TRACES, uveden z 
Odločbo Komisije 2004/292/ES z dne 
30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces, za 
zagotovitev informacij o odpremah vseh 
snovi kategorije 1 in kategorije 2 ter 
proizvodov, pridobljenih pri predelavi 
klavnih trupov, in predelanih živalskih 
beljakovin kategorije 3. 

Or. en

Predlog spremembe 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka a – (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) za katere ne obstaja sum, da so okužene 
z nalezljivo boleznijo, ki se prenaša na 
ljudi ali živali, razen vodnih živali, 
ulovljenih v tržne namene;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. es

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 94
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za živalske stranske proizvode, 
pridobljene iz divjadi in divjačinskega 
mesa iz člena 1(3)(e) Uredbe (ES) 

(Ne zadeva slovenske različice.)
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št. 853/2004;

Or. de

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 95
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) tekoče mleko in kolostrum ter iz mleka 
pridobljene proizvode, ki so pridobljeni, se 
hranijo, so odstranjeni ali uporabljeni na 
kmetiji izvora;

(d) surovo mleko in kolostrum ter iz mleka 
pridobljene proizvode, ki so pridobljeni, se 
hranijo, so odstranjeni ali uporabljeni na 
kmetiji izvora;

Or. de

Obrazložitev

Pojem „tekoče mleko“ ni opredeljen niti v uredbi o živalskih stranskih proizvodih niti v 
uredbah higienskega paketa, zato je smiselno uporabljati pojem „surovo mleko“.

Mleko v prahu ne sme biti več izključeno iz področja uporabe uredbe, kakor je bilo to pri 
Uredbi (ES) št. 1774/2002, saj zdaj enak stavek vsebuje besede „ter iz mleka pridobljene 
proizvode“, kar bi vključevalo mleko v prahu in iz njega proizvedeno dehidrirano mleko.

Predlog spremembe 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) jajčne stranske proizvode, ki so 
pridobljeni, se hranijo, so odstranjeni ali 
uporabljeni na kmetiji izvora;
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Or. es

Obrazložitev

Enake uporabe, kot so odobrene za nekatere proizvode, kot so mleko in njegovi stranski 
proizvodi, morajo biti odobrene tudi za stranske proizvode, ki predstavljajo podobno tveganje 
in s katerimi se ravna na kmetiji izvora, kot so jajca in jajčne lupine.

Predlog spremembe 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) majhne količine stranskih proizvodov 
kategorije 3, ki se proizvedejo v 
maloprodajnih obratih, katerih dejavnost 
je majhnega obsega, lokalna ali omejena, 
v skladu z nacionalnimi pravili.

Or. es

Obrazložitev

Oprostitev bi naj veljala za majhne količine stranskih proizvodov kategorije 3, ki se 
proizvedejo v majhnih maloprodajnih obratih v skladu z nacionalnimi pravili, če bi bili za 
takšne obrate ukrepi za skladiščenje in zbiranje iz te uredbe nesorazmerni z naravo in 
količino ustvarjenih stranskih proizvodov.

Predlog spremembe 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2– točka f – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) odpadke iz gostinskih dejavnosti, razen 
če 

(f) odpadke iz gostinskih dejavnosti ter 
odpadke iz maloprodaje in veleprodaje, 
razen če 
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Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 99
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) oleokemične proizvode, ki so bili v 
skladu s pogoji iz izvedbenih določb 
proizvedeni iz živalskih maščob s 
hidrolizo, umiljenjem ali 
hidrogeniranjem.

Or. de

Obrazložitev

Oleokemični proizvodi iz živalskih maščob po hidrolizi, umiljenju ali hidrogeniranju ne 
ogrožajo več zdravja ljudi in živali. 
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Predlog spremembe 100
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) živalske stranske proizvode, 
namenjene za krmo mesojedih ali vsejedih 
živali prostoživečih vrst, za katere skrbijo 
ljudje in niso namenjene prehrani ljudi, 
če se krmijo z živalskimi stranski 
proizvodi, ki ustrezajo ali temeljijo na 
naravnemu prehranjevalnemu spektru, in 
če ne gre za živalske stranske proizvode, 
ki bi verjetno pomenili povečano tveganje 
TSE.

Or. de

Obrazložitev

Področje uporabe Uredbe (ES) št. 1774/2002 je treba bolj omejiti. Krmljenje levov ali 
medvedov s celotnimi govedi ali antilopami ali krmljenje plazilcev z mišmi ustreza naravnemu 
prehranjevalnemu izboru teh živali, zato mu ne bi smeli postavljati ovir. 

Odstopanja iz člena 27(2) predloga Komisije ne zadostujejo, saj zajemajo le odstopanja za 
krmljenje živali iz živalskih vrtov, vendar ne cirkuških živali, z mrtvimi živalmi, ki vsebujejo 
snovi s specifičnim tveganjem, ali z deli teh živali. 

Predlog spremembe 101
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) hrano za hišne živali za uporabo na 
kraju samem, pridobljeno iz živali, 
zaklanih na kmetiji izvora ter namenjenih 
za prehrano kmetovalca in njegove 
družine, v skladu z nacionalno 
zakonodajo;
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Or. de

Obrazložitev

Predlog ne vsebuje odstopanja od področja uporabe v skladu s členom 1(2)(d) Uredbe (ES) 
št. 1774/2002, ki ga je treba ponovno navesti in razširiti na nesurovo hrano za hišne živali iz 
mesa živali, zaklanih na kmetiji izvora.

Predlog spremembe 102
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) hrano za hišne živali, proizvedeno v 
registriranih podjetjih za proizvodnjo živil 
iz snovi, primernih za proizvodnjo živil, in 
v enakih higienskih pogojih, kot veljajo za 
živila;

Or. de

Obrazložitev

Hrano za hišne živali, proizvedeno v registriranih podjetjih za proizvodnjo živil iz snovi, 
primernih za proizvodnjo živil, in v enakih higienskih pogojih, kot veljajo za živila je treba 
izvzeti iz področja uporabe. Ta podjetja ne potrebujejo dodatnih pravil v skladu z zakonodajo 
o stranskih proizvodih.
Odobrena podjetja za proizvodnjo živil z večjim prometom in obsegom delovanja pa bi se 
morala registrirati, kakor je določeno v členu 7(1)(a) v povezavi s členom 32.
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Predlog spremembe 103
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka g d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gd) hrano za hišne živali, proizvedeno 
izključno iz trupov ali klanih živali, ki 
izhaja iz maloprodajnih trgovin ali 
obratov neposredno ob prodajnih mestih, 
kjer se razsek, predelava in skladiščenje 
izvajajo le za namene oskrbe potrošnikov 
neposredno na kraju samem; 

Or. de

Obrazložitev

Predlog ne vsebuje odstopanja od področja uporabe v skladu s členom 1(2)(a) Uredbe (ES) 
št. 1774/2002, ki ga je treba ponovno navesti in razširiti na nesurovo hrano za hišne živali.

Predlog spremembe 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice oblikujejo ustrezna 
pravila, ki na njihovem ozemlju veljajo za 
dejavnosti, obrate in osebje iz odstavka 
2(db) tega člena. Namen teh pravil je 
zagotoviti uresničitev ciljev te uredbe.

Or. es

Obrazložitev

Pravila o ravnanju s stranskimi proizvodi iz maloprodajnih obratov, ki jih na primer 
proizvedejo mesarji ali trgovci z ribami, je treba oblikovati na ravni posamezne države 
članice.



AM\765117SL.doc 17/62 PE419.854v01-00

SL

Predlog spremembe 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ta uredba ne vpliva na veterinarsko 
zakonodajo Skupnosti, katere cilj je 
obvladovanje in izkoreninjenje bolezni 
živali.

4. Ta uredba ne posega v zadevno 
zakonodajo Skupnosti na področju 
javnega zdravja in zdravstvenega varstva 
živali, vključno z omejevalnimi predpisi o 
preprečevanju, nadzoru in izkoreninjenju 
določenih transmisivnih spongiformnih 
encefalopatij.

Or. es

Obrazložitev

Opredelitev v predlogu spremembe je bolj natančna od pojma „veterinarska zakonodaja 
Skupnosti“.

Predlog spremembe 106
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) „blato iz centrifug ali separatorjev“ 
pomeni snov, ki nastane kot stranski 
proizvod pri čiščenju/ločevanju surovega 
mleka v posneto mleko in smetano; 

Or. de

Obrazložitev

Z vključitvijo zgoraj navedene točke (26) je nedvoumno opredeljena spodaj opisana dodatna 
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točka (n) v členu 13.

Predlog spremembe 107
John Bowis, Neil Parish

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) "zgorevanje kot gorivo" pomeni 
nadzorovano in hitro eksotermno 
oksidacijo živalskih stranskih proizvodov 
ali iz njih pridobljenih proizvodov za 
pridobivanje uporabne energije v 
dovoljenem postopku zgorevanja.

Or. en

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 108
Frieda Brepoels

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) "sežiganje kot gorivo" je uporaba 
živalskih stranskih proizvodov in iz njih 
pridobljenih proizvodov na mestu 
proizvodnje za pridobivanje energije s 
postopkom sežiganja v skladu z okoljskimi 
standardi, kot so določeni v Direktivi 
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2000/76/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. decembra 2000 o sežiganju 
odpadkov. 

Or. nl

Obrazložitev

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

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

Predlog spremembe 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice morajo na svojem 
ozemlju vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, 
ki zagotavlja, da se živalski stranski 
proizvodi

1. Države članice morajo na svojem 
ozemlju zagotoviti obstoj ustrezne 
infrastrukture, ki zagotavlja, da se živalski 
stranski proizvodi

Or. es

Obrazložitev

Države članice morajo zagotoviti skladnost z veljavnimi pravili, vendar niso zavezane k temu, 
da upravljavcem obratov priskrbijo potrebna sredstva za zagotovitev skladnosti z osnovnim 
načelom „onesnaževalec plača“.
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Predlog spremembe 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 4 – odstavek 2 – toèka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovijo sistem za zbiranje in 
odstranjevanje živalskih stranskih 
proizvodov, ki deluje učinkovito in ga 
stalno spremlja pristojni organ;

(a) zagotovijo, obstoj in delovanje sistema
za zbiranje in odstranjevanje živalskih 
stranskih proizvodov;

Or. es

Obrazložitev

Države članice morajo zagotoviti skladnost z veljavnimi pravili, vendar niso zavezane k temu, 
da upravljavcem obrata priskrbijo potrebna sredstva za zagotovitev skladnosti s temi pravili.

Predlog spremembe 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) za ravnanje s hrano za hišne živali ali 
njeno proizvodnjo, kakor je navedeno v 
tretjem odstavku člena 45.

črtano 

Or. es

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 6 – odstavek 1 – toèka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) za ravnanje s stranskimi proizvodi , ki 
niso navedeni v členu 2(3), ali za njihovo 
proizvodnjo, razen za ravnanje s hrano za 
hišne živali ali njeno proizvodnjo ter 
skladiščenje živalskih proizvodov za 
vključitev kot surovine v proizvodnji 
krme;

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 113
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oprostitve od zahteve za odobritev Oprostitve od zahteve za odobritev in 
zahteve za registracijo
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Or. de

Obrazložitev

Nekatere obrate, za katere ni treba pridobiti dovoljenja v skladu z uredbo o živalskih 
stranskih proizvodih, je treba v skladu s členom 32 registrirati pri pristojnem organu pred 
začetkom operacij. Iz uvodne izjave 23 sledi, da bi bilo, oz. da je te obrate treba registrirati. 
Glede na to bi bilo treba v določbi o zahtevi za registracijo preprečiti vsako sklicevanje na 
prošnjo in vključiti obveznost obveščanja, sicer bi bil tudi člen 31 (zlasti odstavek 2) brez 
pomena. 

Predlog spremembe 114
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) operacije, ki jih zajema odobritev ali 
registracija objektov in obratov, odobrenih 
ali registriranih v skladu z:

(a) operacije, ki jih zajema odobritev 
obratov, odobrenih v skladu z Uredbo (ES) 
št. 853/2004;

(i) Uredbo (ES) št. 853/2004 ali
(ii) Uredbo (ES) št. 183/2005;

Or. de

Obrazložitev

Navajanje objektov v tej določbi ni dosledno (v Uredbi (ES) št. 853/2004 se odobrijo obrati, 
objekti pa ne). Oprostitev zahteve za odobritev za predelavo, skladiščenje in ravnanje z 
živalskimi stranskimi proizvodi v obratih, registriranih v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 
ali Uredbo (ES) št. 183/2005 ali odobrenih v skladu z Uredbo (ES) št. 183/2005, je 
nesprejemljiva, saj se na takšnih obrati pred začetkom operacij niso ne opravi obsežen 
pregled, zaradi česar je njihovo spremljanje pomanjkljivo.
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Predlog spremembe 115
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) operacije, ki jih zajema odobritev ali 
registracija objektov in obratov, odobrenih
ali registriranih v skladu z:

(a) operacije, ki jih zajema odobritev 
obratov, odobrenih v skladu z:

(i) Uredbo (ES) št. 853/2004 ali (i) Uredbo (ES) št. 853/2004 ali

(ii) Uredbo (ES) št. 183/2005; (ii) Uredbo (ES) št. 183/2005;

Or. de

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 116
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) objekte za pridelavo bioplina in 
komposta, v katerih se živalski stranski 
proizvodi ali iz njih pridobljeni proizvodi 
pretvarjajo v skladu s standardnimi 
parametri, določenimi v skladu s členom 
9(c);

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Splošna oprostitev zahteve za odobritev za objekte za pridelavo bioplina in komposta, v 
katerih se živalski stranski proizvodi ali iz njih pridobljeni proizvodi predelujejo v skladu s 
standardnimi parametri, določenimi v skladu s členom 9(c), ni sprejemljiva. Če se snovi, ki 
ogrožajo zdravje živali, kot so odpadki iz klavnic, nekdanja živila ali odpadki iz gostinskih 
dejavnosti, predelajo, je potrebna zahteva za odobritev, da se odpravi morebitne vire 
nevarnosti pred začetkom obratovanja objekta. 

Predlog spremembe 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) objekte za pridelavo bioplina in 
komposta, v katerih se živalski stranski 
proizvodi ali iz njih pridobljeni proizvodi 
pretvarjajo v skladu s standardnimi 
parametri, določenimi v skladu s členom 
9(c);

črtano

Or. es

Obrazložitev

Tudi če za omenjene obrate odobritev ni potrebna, bodo javni upravni organi še vedno 
zavezani, da preverijo njihovo skladnost z veljavnim zakonom. Njihova oprostitev od zahteve 
po odobritvi ne bo nadalje prispevala k doseganju cilja Komisije glede zmanjšanja 
birokracije.

Predlog spremembe 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) objekte in obrate, za katere velja 
Oddelek 2 Poglavja VI, razen objektov iz 
člena 6(1)(f).

črtano



AM\765117SL.doc 25/62 PE419.854v01-00

SL

Or. es

Obrazložitev

Za ohranjanje skladnosti s predlogom spremembe, s katerim se v členu 6(1) doda črka (fa).

Predlog spremembe 119
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Objekte in obrate, oproščene odobritve 
v skladu z odstavkom 1(a), (b) in (c), 
registrira pristojni organ po predložitvi 
vloge upravljavca obrata.

2. Upravljavci, katerih objekti ali obrati so 
oproščeni odobritve v skladu z odstavkom 
1(a), (b) in (c), pred začetkom operacij o 
njih obvestijo pristojni organ na način, ki 
ga zahteva ta organ.

Vloga mora vsebovati naslednje 
informacije:

Upravljavec mora navesti vsaj naslednje 
informacije:

(a) kategorijo uporabljenih živalskih 
stranskih proizvodov;

(a) kategorijo uporabljenih živalskih 
stranskih proizvodov;

(b) naravo izvajanih operacij, pri katerih se 
uporabljajo živalski stranski proizvodi ali 
iz njih pridobljeni proizvodi kot vhodne 
snovi, za katere je predložena vloga.

(b) naravo izvajanih operacij, pri katerih se 
uporabljajo živalski stranski proizvodi ali 
iz njih pridobljeni proizvodi kot vhodne 
snovi, za katere je predložena vloga.

Or. de

Obrazložitev

Nekatere obrate, za katere ni treba pridobiti dovoljenja v skladu z uredbo o živalskih 
stranskih proizvodih, je treba v skladu s členom 32 registrirati pri pristojnem organu pred 
začetkom operacij. Iz uvodne izjave 23 sledi, da bi bilo, oz. da je te obrate treba registrirati. 
Glede na to bi bilo treba v določbi o zahtevi za registracijo preprečiti vsako sklicevanje na 
prošnjo in vključiti obveznost obveščanja, sicer bi bil tudi člen 31 (zlasti odstavek 2) brez 
pomena. 



PE419.854v01-00 26/62 AM\765117SL.doc

SL

Predlog spremembe 120
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. obrati, ki se odobrijo ali registrirajo v 
skladu z drugimi predpisi Skupnosti in ki 
pobirajo, zbirajo, skladiščijo, prevažajo, 
predelujejo živalske stranske proizvode ali 
z njimi ravnajo, morajo prav tako 
izpolnjevati določbe te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Objekta ali obrata, odobrenega ali registriranega v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 ali 
Uredbo (ES) št. 183/2005, ni treba dodatno odobriti za operacije v smislu uredbe o živalskih 
stranskih proizvodih. V uvodni izjavi 24 je kot utemeljitev navedeno, da odobritve, izdane v 
skladu z navedenimi uredbami upoštevajo cilje uredbe o živalskih stranskih proizvodih. Zato 
je treba določiti, da se v takšnih primerih uporabljajo tudi določbe o pogojih za odobritev iz 
zakonodaje o stranskih proizvodih.

Predlog spremembe 121
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev objektov Odobritev obratov in objektov

Or. de

Obrazložitev

Ta določba (odobritev objektov po ogledu kraja, pogojna odobritev) bi se morala uporabljati 
tudi za obrate. Besedilo bi bilo treba uskladiti z vzporednim predpisom iz člena 31(2) Uredbe 
(ES) št. 882/2004. Poleg tega bi bilo treba pojasniti, da sta tako pogojna kot končna 
odobritev lahko povezani z zahtevami.
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Predlog spremembe 122
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ odobri objekt, če 
upravljavec skupaj z vlogo predloži še 
dokaz, da:

1. Pristojni organ odobri obrat ali objekt, 
če upravljavec skupaj z vlogo predloži še 
dokaz, da:

Or. de

Obrazložitev

Ta določba (odobritev objektov po ogledu kraja, pogojna odobritev) bi se morala uporabljati 
tudi za obrate. Besedilo bi bilo treba uskladiti z vzporednim predpisom iz člena 31(2) Uredbe 
(ES) št. 882/2004. Poleg tega bi bilo treba pojasniti, da sta tako pogojna kot končna 
odobritev lahko povezani z zahtevami.

Predlog spremembe 123
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) če se živalski stranski proizvodi iz 
člena 2(1)(a) skladiščijo ali predelujejo, je 
predelava teh proizvodov z 
organizacijskimi in gradbenimi ukrepi 
trajno ločena od predelave proizvodov, 
namenjenih prehrani ljudi, proizvodi pa 
se označijo kot živila oziroma živalski 
stranski proizvodi; končne proizvode je 
treba skladiščiti v posebnem prostoru ali 
posebnem objektu, ki je ustrezno označen. 
Upravljavec mora zagotoviti, da končni 
proizvodi ne morejo priti v prehranjevalno 
verigo ljudi;

Or. de
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Obrazložitev

Če predelava živalskih stranskih proizvodov iz člena 2(1)(a) in živil poteka v istem obratu, je 
treba za predelavo stranskih proizvodov pridobiti posebno odobritev, upravljavec pa mora 
dokazati, da obe vrsti predelave potekata ločeno. Ločenost prostorov ni potrebna, če 
predelava poteka v popolnoma zaprtih napravah ali aparatih, ki se uporabljajo izključno za 
predelavo stranskih proizvodov.

Predlog spremembe 124
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Objekt je odobren šele po obisku 
pristojnega organa na kraju samem.

2. Ko pristojni organ od upravljavca 
prejme vlogo za odobritev v skladu s to 
uredbo, opravi ogled na kraju samem. 

Pristojni organ lahko dodeli pogojno 
odobritev, če se zdi, da objekt izpolnjuje 
vse zahteve iz odstavka 1(a) in (b).

Obratu dodeli odobritev za zadevne 
operacije le, če upravljavec dokaže, da 
izpolnjuje zahteve te uredbe in je dovolj 
zanesljiv. 

Izda popolno odobritev, če ob novem 
uradnem nadzoru objekta, izvedenem v 
treh mesecih od dodelitve pogojne 
odobritve, ugotovi, da objekt izpolnjuje 
druge veljavne zahteve.

Pristojni organ lahko dodeli pogojno 
odobritev, če se ugotovi, da obrat ali 
objekt izpolnjuje vse zahteve v zvezi z 
infrastrukturo in opremo. Popolno 
odobritev izda le, če se ob novem uradnem 
nadzoru obrata ali objekta, izvedenem v 
treh mesecih od dodelitve pogojne 
odobritve, izkaže, da obrat ali objekt 
izpolnjuje druge zadevne zahteve te 
uredbe. Če je prišlo do očitnega napredka, 
toda obrat ali objekt še vedno ne 
izpolnjuje vseh zadevnih zahtev, lahko 
pristojni organ podaljša pogojno 
odobritev. Vendar pogojna odobritev ne 
sme trajati dlje od šestih mesecev. 

Če je prišlo do očitnega napredka, toda 
objekt še vedno ne izpolnjuje vseh 
veljavnih zahtev, lahko pristojni organ 
podaljša pogojno odobritev. Vendar 
pogojna odobritev ne sme trajati dlje od 

Pristojni organ v okviru uradnega 
nadzora preverja odobritev obratov in 
objektov. Če ugotovi resne pomanjkljivosti 
ali mora večkrat zapored ustaviti 
proizvodnjo v obratu ali objektu in 
upravljavec ne more dati ustreznih 
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šestih mesecev. zagotovil glede proizvodnje v prihodnje, 
pristojni organ sproži postopke za odvzem 
odobritve obratu ali objektu. Vendar 
lahko pristojni organ začasno prekine 
odobritev obrata ali objekta, če 
upravljavec lahko zagotovi, da bo 
pomanjkljivosti odpravil v razumnem 
roku.

Or. de

Obrazložitev

Ta določba (odobritev objektov po ogledu kraja, pogojna odobritev) bi se morala uporabljati 
tudi za obrate. Besedilo bi bilo treba uskladiti z vzporednim predpisom iz člena 31(2) Uredbe 
(ES) št. 882/2004. Poleg tega bi bilo treba pojasniti, da sta tako pogojna kot končna 
odobritev lahko povezani z zahtevami.

Predlog spremembe 125
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedeni ukrepi, oblikovani za 
spreminjanje nebistvenih določb te uredbe 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 48(4).

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta določba (odobritev objektov po ogledu kraja, pogojna odobritev) bi se morala uporabljati 
tudi za obrate. Besedilo bi bilo treba uskladiti z vzporednim predpisom iz člena 31(2) Uredbe 
(ES) št. 882/2004. Poleg tega bi bilo treba pojasniti, da sta tako pogojna kot končna 
odobritev lahko povezani z zahtevami.
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Predlog spremembe 126
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 12 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) proizvode živalskega izvora, ki so bili 
označeni kot neprimerni za prehrano ljudi 
zaradi možne prisotnosti fizičnih ostankov
v navedenih proizvodih;

(d) proizvode živalskega izvora, ki so bili 
označeni kot neprimerni za prehrano ljudi 
zaradi možne prisotnosti tujkov v 
navedenih proizvodih;

Or. de

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 12 – toèka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) živali in dele živali, ki niso iz členov 11 
ali 13, ki so poginile in niso bile zaklane za 
prehrano ljudi, ali divjad, ki ni bila ubita za 
prehrano ljudi vključno, z živalmi, ki so 
bile ubite zaradi nadzora bolezni, in 
plodove ter zarodke prežvekovalcev, 
prašičev ter mrtve piščance v jajčni lupini;

(f) živali in dele živali, ki niso iz členov 11 
ali 13, ki so poginile in niso bile zaklane za 
prehrano ljudi, ali divjad, ki ni bila ubita za 
prehrano ljudi vključno, z živalmi, ki so 
bile ubite zaradi nadzora bolezni;

Or. es

Obrazložitev

Zadnji del je treba prestaviti v ločeno črko.
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Predlog spremembe 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 12 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) plodovi ter zarodki prežvekovalcev, 
prašičev ter mrtvi piščanci v jajčni lupini;

Or. es

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 12(f), katerega zadnji del je bil prestavljen v ločeno 
črko.

Predlog spremembe 129
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 13 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dele, pridobljene iz živali, ki so bile 
zaklane v klavnici, in so se štele za 
primerne za zakol za prehrano ljudi na 
podlagi pregleda pred zakolom, ali iz 
divjadi, ki je bila ubita za prehrano ljudi v 
skladu z zakonodajo Skupnosti:

(b) dele, pridobljene iz živali, ki so bile 
zaklane v klavnici, in so se štele za 
primerne za zakol za prehrano ljudi na 
podlagi pregleda pred zakolom, iz 
perutnine in lagomorfov, zaklanih na 
kmetiji v skladu s členom 1(3)(d) Uredbe 
(EG) št. 853/2004, ali iz divjadi, ki je bila 
ubita za prehrano ljudi v skladu z 
zakonodajo Skupnosti:

Or. de

Obrazložitev

Tudi te živali so primerne za klanje in prehrano ljudi, zaradi česar bi bilo treba ustrezne 
živalske stranske proizvode uvrstiti v kategorijo 3.
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Predlog spremembe 130
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 13 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) stranske živalske proizvode, 
pridobljene pri proizvodnji proizvodov, 
namenjenih prehrani ljudi, vključno z 
razmaščenimi kostmi in ocvirki;

(d) stranske živalske proizvode, vključno z 
živalskimi stranskimi proizvodi iz 
maloprodaje in veleprodaje, pridobljene 
pri proizvodnji proizvodov, namenjenih 
prehrani ljudi, vključno z razmaščenimi 
kostmi in ocvirki;

Or. de

Obrazložitev

Odpadki iz maloprodaje in veleprodaje pomenijo podobno tveganje kot odpadki iz gostinskih 
dejavnosti, zato jih je treba izrecno opredeliti kot snovi  kategorije 3. 

Predlog spremembe 131
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 13 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) proizvode živalskega izvora, ki niso 
odpadki iz gostinskih dejavnosti in potem, 
ko so bili dani na trg za prehrano ljudi ali 
krmo živali, niso več namenjeni za takšno 
prehrano ali krmo iz komercialnih razlogov 
ali zaradi problemov pri proizvodnji ali 
napak pri pakiranju ali drugih napak, ki ne 
pomenijo tveganja za javno zdravje ali 
zdravstveno varstvo živali;

(e) proizvode živalskega izvora, ki niso 
odpadki iz gostinskih dejavnosti in potem, 
ko so bili dani na trg za prehrano ljudi ali 
krmljenje živali s krmo, proizvedeno iz 
snovi kategorije 3, niso več namenjeni za 
takšno prehrano ali krmo iz komercialnih 
razlogov ali zaradi problemov pri 
proizvodnji ali napak pri pakiranju ali 
drugih napak, ki ne pomenijo tveganja za 
javno zdravje ali zdravstveno varstvo 
živali;

Or. de
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Obrazložitev

"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.

Predlog spremembe 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 13 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) proizvode živalskega izvora, ki niso 
odpadki iz gostinskih dejavnosti in potem, 
ko so bili dani na trg za prehrano ljudi ali 
krmo živali, niso več namenjeni za takšno 
prehrano ali krmo iz komercialnih razlogov 
ali zaradi problemov pri proizvodnji ali 
napak pri pakiranju ali drugih napak, ki ne 
pomenijo tveganja za javno zdravje ali 
zdravstveno varstvo živali;

(e) proizvode živalskega izvora, ki niso 
odpadki iz gostinskih dejavnosti in 
maloprodaje ali veleprodaje in potem, ko 
so bili dani na trg za prehrano ljudi ali 
krmo živali, niso več namenjeni za takšno 
prehrano ali krmo iz komercialnih razlogov 
ali zaradi problemov pri proizvodnji ali 
napak pri pakiranju ali drugih napak, ki ne 
pomenijo tveganja za javno zdravje ali 
zdravstveno varstvo živali;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.



PE419.854v01-00 34/62 AM\765117SL.doc

SL

Predlog spremembe 133
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 13 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) kopenske nevretenčarje, razen patogenih 
vrst za živali ali ljudi;

(j) vodne in kopenske nevretenčarje, razen 
patogenih vrst za živali ali ljudi;

Or. de

Obrazložitev

Vodne živalske vrste in njihovi stranski proizvodi zajemajo poleg omenjenih tudi druge vodne 
živali, zlasti nevretenčarje v različnih življenjskih fazah, kot so ličinke insektov in črvi, ki so 
uporabljeni za proizvodnjo krme.

Predlog spremembe 134
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 13 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) kopenske nevretenčarje, razen 
patogenih vrst za živali ali ljudi;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Snovi kategorije 3 bi se načeloma lahko uporabljale kot krma in zato ne bi smele vsebovati 
snovi sumljivega izvora.
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Predlog spremembe 135
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 13 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) mrtve živali in dele teh živali, ki 
spadajo v živalski vrsti Rodentia in 
Lagomorpha, razen snovi kategorije 1 ali 
snovi kategorije 2 iz člena 12(a) do (g);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Snovi kategorije 3 bi se načeloma lahko uporabljale kot krma in zato ne bi smele vsebovati 
snovi sumljivega izvora.

Predlog spremembe 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 13 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) odpadke iz gostinskih dejavnosti, razen 
tistih iz člena 11(e). 

(m) odpadke iz gostinskih dejavnosti ter iz 
maloprodaje in veleprodaje, razen tistih iz 
člena 11(e). 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 1.



PE419.854v01-00 36/62 AM\765117SL.doc

SL

Predlog spremembe 137
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 13 – točka m a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ma) blato iz centrifug ali separatorjev od 
predelave mleka po toplotni obdelavi v 
skladu s točko H poglavja I Priloge VIII 
(metoda 8).

Or. de

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 36 predloga Komisije je treba določiti, da se snovi, ki so namenjene 
za postopek detoksifikacije, opredeljene v skladu z Direktivo 2002/32/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi, lahko 
uporabljajo tudi za krmo. Po preteku postopka v skladu s točko H poglavja I Priloge VIII 
(metoda 8), opisanega v nadaljevanju, je treba blato iz centrifug in separatorjev obravnavati 
kot detoksificirano v smislu uvodne izjave 36. 

Predlog spremembe 138
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 14 črtano
Spremembe kategorij

Komisija lahko člene 11, 12 in 13 
spremeni, tako da se upošteva napredek v 
znanosti glede ocene ravni tveganja, če je 
takšen napredek lahko ugotovljen na 
podlagi ocene tveganja, ki jo izvede 
ustrezna znanstvena ustanova. Vendar 
nobenega živalskega stranskega proizvoda 
iz navedenih členov ni mogoče odstraniti 
iz navedenih seznamov, izvedejo se lahko 
samo spremembe kategorizacije tovrstnih 
proizvodov ali se na navedene sezname 
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dodajo dodatni živalski stranski proizvodi.
Navedeni ukrepi, oblikovani za 
spreminjanje nebistvenih določb te 
uredbe, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 48(4).

Or. de

Obrazložitev

Nesprejemljivo je, da ima Komisija možnost, da z regulativnim postopkom iz člena 48(4) 
spremeni obstoječo klasifikacijo živalskih stranskih proizvodov, ne da bi pri tem Parlament in 
Svet v postopku komitologije lahko vplivala na vsebino sprememb, saj gre za tako temeljne 
zadeve (konec koncev za razširitev področja uporabe uredbe), da so spremembe mogoče le s 
postopkom, v katerega je v zadostni meri vključen Svet. 

Predlog spremembe 139
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci obratov zagotavljajo, da 
živalske stranske proizvode in iz njih 
pridobljene proizvode med prevozom
spremlja trgovinski dokument in 
zdravstveno spričevalo, kadar to zahteva ta 
uredba ali ukrep, sprejet v skladu z 
odstavkom 5.

2. Kdor prevaža živalske stranske 
proizvode ali iz njih pridobljene proizvode 
zagotovi, da živalske stranske proizvode in 
iz njih pridobljene proizvode spremlja 
trgovinski dokument in zdravstveno 
spričevalo, kadar to zahteva ta uredba ali 
ukrep, sprejet v skladu z odstavkom 5.

Or. de

Obrazložitev

Treba je pojasniti, kdo je odgovoren, da ima pri sebi trgovinske dokumente, da se omogoči 
izvrševanje tega predpisa in kaznovanje kršitev. Odgovornost je v tem primeru na strani 
prevoznika.
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Predlog spremembe 140
Niels Busk

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vendar lahko države članice za prevoz 
živalskih stranskih proizvodov in 
predelanih proizvodov na svojem ozemlju 
namesto trgovinskega dokumenta 
odobrijo alternativen sistem. Tak sistem 
mora odobriti pristojni organ ter mora 
zagotavljati popolno sledljivost vseh 
živalskih stranskih proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Obvezna uporaba trgovinskega dokumenta pomeni precejšnje upravne stroške za upravljavce, 
kar je mogoče v določenih okoliščinah zmanjšati z uporabo alternativnih načinov za 
zagotavljanje potrebne sledljivosti stranskih proizvodov. V takih primerih bi morale imeti 
države članice možnost uvesti alternativne ukrepe. Taki ukrepi bi se morali nanašati samo na 
prevoz v tej državi članici. Tak sistem mora odobriti pristojni organ ter mora zagotavljati 
popolno sledljivost vseh živalskih stranskih proizvodov.  

Predlog spremembe 141
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trgovinski dokument iz pododstavka 1 je 
lahko tudi v elektronski obliki. V tem 
primeru velja, da proizvajalec, prevoznik 
in prejemnik živalskih stranskih 
proizvodov ali iz njih pridobljenih 
proizvodov vsak pri sebi vodijo popolno 
elektronsko evidenco zahtevanih 
informacij. Ti podatki morajo biti vedno 
na voljo pristojnim organom na njihovo 
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zahtevo.

Or. de

Obrazložitev

Kakor v trenutno veljavni Uredbi (ES) št. 1774/2002 tako tudi v tem predlogu ni določb za 
trgovinski dokument v elektronski obliki. Takšne določbe je treba vključiti zaradi 
poenostavitve trgovine.

Predlog spremembe 142
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka oseba, ki pošilja, prevaža ali 
prejema živalske stranske proizvode ali iz 
njih pridobljene proizvode, vodi evidenco 
pošiljk in z njimi povezanih trgovinskih 
dokumentov ali zdravstvenih spričeval.

Vsaka oseba, ki pošilja, prevaža ali 
prejema živalske stranske proizvode ali iz 
njih pridobljene proizvode, vodi evidenco 
pošiljk. Če je vsebina evidence vsebovana 
v trgovinskih dokumentih ali zdravstvenih 
spričevalih, nadaljnja evidenca ni 
potrebna.

Or. de

Obrazložitev

Evidenca trgovinskih dokumentov ne bi smela biti obvezna. Če je vsebina evidence vsebovana 
v trgovinskih dokumentih, se nadaljnja evidenca ne bi smela zahtevati. 

Predlog spremembe 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 16 – odstavek 2 – toèka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obsega evidenc, ki jih je treba voditi; (a) najmanjše vsebine evidenc, ki jih je 
treba voditi;
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Or. es

Obrazložitev

Smiselno je, da se najmanjša vsebina oblikuje v postopku komitologije, vendar pa obseg v 
vseh primerih urejajo države članice.

Predlog spremembe 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci obratov zagotavljajo, da 
nobena snov, za katero obstaja sum ali je 
znano, da ni v skladu s to uredbo, ne 
zapusti objekta, razen če je namenjena za 
odstranitev, pred ponovno predelavo pod 
nadzorom pristojnega organa ter 
ponovnim uradnim vzorčenjem v skladu s 
členi 11 in 12 Uredbe (ES) št. 882/2004.

2. Upravljavci obratov zagotavljajo, da 
nobena snov, za katero obstaja sum ali je 
znano, da ni v skladu s to uredbo, ne 
zapusti objekta, razen če je namenjena za 
odstranitev, pred ponovno predelavo.

Or. es

Obrazložitev

Samo ko je ugotovljeno, da je zadevna serija zapustila objekt, mora pristojni organ ukrepati 
in nadzorovati umik, ponovno predelavo ali uničenje te serije.

Predlog spremembe 145
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) vzpostavijo sistem, ki zagotavlja 
sledljivost vsake odpremljene serije.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 146
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Sledljivost

(1) Sledljivost živalskih stranskih 
proizvodov se zagotovi na vseh stopnjah 
proizvodnje, predelave in distribucije.
(2) Upravljavci so sposobni identificirati 
vsako osebo, od katere so dobili živalski 
stranski proizvod. Upravljavci zato 
vzpostavijo sisteme in postopke, ki 
omogočajo sporočanje teh informacij 
pristojnim organom na njihovo zahtevo.
(3) Upravljavci vzpostavijo sisteme in 
postopke za identifikacijo drugih podjetij, 
ki so jim bili dobavljeni njihovi proizvodi. 
Te podatke dajo na voljo pristojnim 
organom na njihovo zahtevo.
(4) Živalski stranski proizvodi, ki se dajejo 
v promet ali se bodo verjetno dajali v 
promet v Skupnosti, se ustrezno označijo 
ali opredelijo za lažjo sledljivost z ustrezno 
dokumentacijo ali informacijami skladno 
z ustreznimi zahtevami posebnih določb.
(5) Določbe za uporabo zahtev tega člena 
v posameznih sektorjih se lahko sprejmejo 
v skladu z regulativnim postopkom s
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pregledom iz člena 48(4).

Or. de

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 147
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice za namene točke (b) 
zagotovijo, da licencirana podjetja na 
preverljiv način izločijo odpadke iz 
gostinskih dejavnosti, jih z uporabo 
primernih postopkov sterilizirajo in varno 
odstranijo. Države članice lahko uporabo 
odpadkov iz gostinskih dejavnosti v krmi 
za prašiče dovolijo le, če je v vseh 
pogledih zagotovljen nadzor nad varno 
predelavo, sterilizacijo in upoštevanjem 
ostalih določb iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Parlament ves čas vztraja, da je za začetek veljavnosti splošne prepovedi krmljenja potrebna 
varna predelava, sterilizacija in odstranjevanje odpadkov iz gostinskih dejavnosti (glej 
stališče Parlamenta v zakonodajnem postopku o sprejetju uredbe št. 1774/2002 in njegovo 
stališče v prvi obravnavi o okvirni direktivi o odpadkih, sprejeti 13. februarja 2007).
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Predlog spremembe 148
Jan Mulder

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) krmljenje rejnih živali, razen 
kožuharjev, z odpadki iz gostinskih 
dejavnosti ali s krmo, ki vsebuje ali je 
pridobljena iz odpadkov iz gostinskih 
dejavnosti;

b) krmljenje rejnih živali, razen 
kožuharjev, z nesteriliziranimi ali 
steriliziranimi odpadki iz gostinskih 
dejavnosti ali s krmo, ki vsebuje ali je 
pridobljena iz takih odpadkov iz gostinskih 
dejavnosti; 

Or. nl

Obrazložitev

Uporaba odpadkov iz gostinske dejavnosti v krmi neizogibno pomeni tveganje izbruhov 
nalezljivih bolezni živali in širjenja teh bolezni. To se je pogosto dogajalo v preteklosti.. Poleg 
tega postavlja odobritev vključitve odpadkov iz gostinske dejavnosti v krmo pod vprašaj 
načelo izogibanja kanibalizmu, saj ni mogoče zagotoviti, da proizvodi ne bi vsebovali 
nikakršnih beljakovin živali iste vrste, kot so živali, ki jih zaužijejo.

Predlog spremembe 149
Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) krmljenje rejnih živali, razen 
kožuharjev, z odpadki iz gostinskih 
dejavnosti ali s krmo, ki vsebuje ali je 
pridobljena iz odpadkov iz gostinskih 
dejavnosti;

(b) krmljenje rejnih živali, razen 
kožuharjev, z nesteriliziranimi odpadki iz 
gostinskih dejavnosti ali s krmo, ki vsebuje 
ali je pridobljena iz takih odpadkov iz 
gostinskih dejavnosti;

Or. en

Obrazložitev

Parlament ves čas vztraja, da je za izvajanje splošne prepovedi krmljenja potrebna varna 
predelava, sterilizacija in odstranjevanje odpadkov iz gostinskih dejavnosti (glej stališče 
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Parlamenta v zakonodajnem postopku o sprejetju uredbe št. 1774/2002/ES in njegovo stališče 
v prvi obravnavi o okvirni direktivi o odpadkih, sprejeti 13. februarja 2007).

Predlog spremembe 150
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) krmljenje rejnih živali s krmnimi 
rastlinami bodisi neposredno s pašo bodisi 
s krmljenjem s košenimi krmnimi 
rastlinami z zemljišča, na katerem so bila 
uporabljena organska gnojila ali sredstva 
za izboljšanje tal, ki niso gnoj;

(c) nanašanje gnojil in sredstev za 
izboljšanje rodovitnosti tal, proizvedenih z 
uporabo živalskih stranskih proizvodov, 
razen gnoja in vsebine prebavnega trakta, 
na travinje;

Or. de

Obrazložitev

Pri ureditvi, ki vključuje zgolj krmo z zemljišč, gnojenih z živalskimi stranskimi proizvodi 
(razen gnoja), nevarnosti niso dovolj upoštevane, zato je treba uvesti prepoved nanašanja 
vseh organskih gnojil in sredstev za izboljšanje rodovitnosti zemlje, razen gnoja in vsebine 
prebavnega trakta, na travinje. Čakalne dobe ne bi smele biti predpisane, saj so konec koncev 
odvisne od vremena in jih ni mogoče spremljati. Tudi prepovedi krmljenja s krmnimi 
rastlinami s takšnih zemljišč v praksi ni mogoče nadzorovati. 

Predlog spremembe 151
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) hranjenje gojenih rib s predelanimi 
živalskimi beljakovinami, pridobljenimi iz 
trupel ali delov trupel gojenih rib iste 
vrste;

črtano

Or. de
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

člen 18a
Odstranjevanje stranskih proizvodov

Snovi kategorije 1, 2, in 3 se
(a) odstranijo kot odpadki v odobreni ali 
registrirani sežigalnici:
(i) neposredno brez predhodne predelave 
ali
(ii) po predelavi v odobrenem objektu, če 
pristojni organ to zahteva, s sterilizacijo 
pod pritiskom in s trajno označitvijo 
pridobljenih snovi;
(b) odstranijo ali uporabijo kot odpadki v 
odobreni ali registrirani sežigalnici (če 
gre za odpadke):
(i) neposredno brez predhodne predelave 
ali
(ii) po predelavi v odobrenem objektu, če 
pristojni organ to zahteva, s sterilizacijo 
pod pritiskom in s trajno označitvijo 
pridobljenih snovi;
(c) se odstranijo na pooblaščenem 
odlagališču, po predelavi s sterilizacijo 
pod pritiskom v odobrenem objektu in s 
trajno označitvijo pridobljenih snovi;
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Or. es

Obrazložitev

Dodan je nov člen, v katerem so na enem mestu predvidene možnosti odstranjevanja vseh vrst 
stranskih proizvodov, da se prepreči ponavljanje končnih uporab stranskih proizvodov, ki so 
enake za vse kategorije.

Predlog spremembe 153
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izvedbena pravila za zagotovitev enotne 
uporabe prepovedi iz odstavka 1 lahko 
določi Komisija poleg ukrepov, ki 
dovoljujejo:

2. Izvedbena pravila za zagotovitev enotne 
uporabe prepovedi iz odstavka 1 lahko 
določi Komisija poleg mejnih vrednosti za 
krmo, pod katerimi je naključno
onesnaženje s predelano živalsko 
beljakovino iz odstavka 1(a) in (d), ki se 
mu z uporabo ustreznih sredstev tehnično 
ni mogoče izogniti, zanemarljivo;

(a) krmljenje s predelanimi živalskimi 
beljakovinami, pridobljenimi iz trupel ali 
delov trupel živali iste živalske vrste, z 
odstopanjem od odstavka 1(a) ter
(b) krmljenje rejnih živali s krmnimi 
rastlinami z zemljišča, na katerem so bila 
uporabljena organska gnojila ali sredstva 
za izboljšanje tal, če se živali pasejo ali 
krmijo s košeno krmo po koncu čakalne 
dobe, ki zagotavlja ustrezen nadzor 
tveganj za javno zdravje in zdravstveno 
varstvo živali z odstopanjem od odstavka 
1(c).
Navedeni ukrepi, oblikovani za 
spreminjanje nebistvenih določb te uredbe 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 48(4).

Navedeni ukrepi, oblikovani za 
spreminjanje nebistvenih določb te uredbe 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 48(4).

Or. de
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Obrazložitev

Krmljenje kožuharjev s predelanimi živalskimi beljakovinami iz člena 18(2)(a) in paša po 
zemljiščih, na katerih so bila uporabljena organska gnojila, so temeljna vprašanja, ki jih 
obravnava ta uredba, in ne bi smela biti urejena z izvedbenimi pravili, kakor je predlagano v 
členu 18(2). Tehnične podrobnosti glede upoštevanja prepovedi in mejnih vrednosti v zvezi z 
onesnaževanjem krme z živalskimi beljakovinami pa bi morale biti urejene z izvedbenimi 
pravili. 

Predlog spremembe 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e - točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) v primeru gnoja, vsebine prebavnega 
trakta, ločene od prebavnega trakta, 
mleka, proizvodov iz mleka in kolostruma, 
za katere pristojni organ meni, da ne 
pomenijo tveganja za širjenje katere koli 
nevarne transmisivne bolezni, po 
predhodni predelavi ali brez nje;

(ii) v primeru gnoja, vsebine prebavnega 
trakta, mleka, proizvodov iz mleka in 
kolostruma ter jajc in proizvodov iz jajc, za 
katere pristojni organ meni, da ne pomenijo 
tveganja za širjenje katere koli nevarne 
transmisivne bolezni, po predhodni 
predelavi ali brez nje;

Or. es

Obrazložitev

Uporaba vsebine prebavnega trakta v objektih za bioplin ali kompostiranje ne sme 
upravljavcev obrata zavezovati k izvajanju dragega in nepotrebnega predhodnega ločevanja.
Očiščen prebavni trakt, iz katerega je ločena vsebina, šteje za snov kategorije 3. Nadalje se 
predlaga, da se jajca in jajčni proizvodi obravnavajo na enaki osnovi kot mleko in 
nepredelani proizvodi za namene odobrenih uporab.

Predlog spremembe 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 20 – toèka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) se uporabijo na zemljišču, kadar gre za (f) se uporabijo na zemljišču, kadar gre za 
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gnoj, vsebino prebavnega trakta, ločeno od 
prebavnega trakta, mleko, proizvode iz 
mleka in kolostruma, za katere pristojni 
organ meni, da ne pomenijo tveganja za 
širjenje katere koli nevarne transmisivne 
bolezni;

gnoj, vsebino prebavnega trakta, ločeno od 
prebavnega trakta, mleko, proizvode iz 
mleka in kolostruma ter jajca in proizvode 
iz jajc, za katere pristojni organ meni, da 
ne pomenijo tveganja za širjenje katere koli 
nevarne transmisivne bolezni;

Or. es

Obrazložitev

Predlaga se, da se jajca in jajčni proizvodi obravnavajo na enaki osnovi kot mleko in 
nepredelani proizvodi za namene odobrenih uporab.

Predlog spremembe 156
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 21 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) kot snovi za krmo za rejne živali ali za 
krmljenje rejnih živali, ki niso kožuharji, in 
se dajejo na trg v skladu s členom 24, razen 
snovi iz člena 13(l) in (m);

(i) kot snovi za krmo ali za krmljenje rejnih 
živali, ki niso kožuharji, in se dajejo na trg 
v skladu s členom 24, razen snovi iz člena 
13(l) in (m);

Or. de

Obrazložitev

Predlog uredbe je na tem mestu nejasen, saj ni razvidno, zakaj je v točki (i) govora o „kot 
snovi za krmo za rejne živali ali za krmljenje rejnih živali, ki niso kožuharji“ (prim. tudi člen 
23(1)(f) in člen 41(1)(a)(i) navajata „kot snovi za krmo za rejne živali“). Besedilo bi moralo 
biti enotno, ali pa bi bilo treba v uvodni izjavi pojasniti, zakaj se razlikuje.
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Predlog spremembe 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 22 – točka e – ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) za prehrano za hišne živali; črtano

Or. es

Obrazložitev

Uporaba snovi kategorije 2 kot hrane za hišne živali ne sme biti dovoljena.

Predlog spremembe 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 22 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) uporabijo kot hrana za hišne živali, 
če gre za snovi kategorije 3 ter če pristojni 
organ dovoli;

Or. es

Obrazložitev

Uporaba snovi kategorije 1 in 2 kot hrane za hišne živali ne sme biti dovoljena.

Predlog spremembe 159
Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 22 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) se odstranijo na kmetiji, kadar gre za (f) se odstranijo na kmetiji, kadar gre za 
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snovi kategorije 3 iz člena 13(f) in druge 
živalske stranske proizvode, ki so 
odstranjeni med kirurškimi posegi na živih 
živalih, če to dovoli pristojni organ.

snovi kategorije 3 iz člena 13(f) in druge 
živalske stranske proizvode, ki so 
odstranjeni med kirurškimi posegi na živih 
živalih, če to dovoljuje nacionalna 
zakonodaja.

Or. de

Obrazložitev

Ni smiselno, da mora veterinar po vsakem kirurškem posegu poizvedovati pri pristojnem 
organu, kaj storiti s snovmi, ki so ostale po posegu.

Predlog spremembe 160
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) metod predelave za živalske stranske 
proizvode, ki niso sterilizacija pod 
pritiskom, zlasti glede časa, temperature 
in parametrov pritiska, ki se uporabljajo 
pri navedenih predelovalnih metodah;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Nesprejemljivo je, da ima Komisija možnost, da z regulativnim postopkom iz člena 48(4) 
spremeni metode predelave za živalske stranske proizvode, ne da bi pri tem Parlament in Svet 
v postopku komitologije lahko vplivala na vsebino sprememb, saj gre za tako temeljne zadeve, 
da so spremembe mogoče le s postopkom, v katerega je v zadostni meri vključen Svet.



AM\765117SL.doc 51/62 PE419.854v01-00

SL

Predlog spremembe 161
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) prevoza, predelave, uporabe ali 
odstranjevanja odpadkov iz gostinskih 
obratov; do sprejetja zakonodaje 
Skupnosti se lahko ti odpadki prevažajo, 
predelujejo, uporabljajo ali odstranjujejo 
v skladu z nacionalno zakonodajo.

Or. de

Predlog spremembe 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 pod pogoji, ki zagotavljajo 
nadzor tveganj v zvezi z javnim zdravjem 
in zdravstvenim varstvom živali, dovoli 
zbiranje in uporabo:

1. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 pod pogoji, ki zagotavljajo 
nadzor tveganj v zvezi z javnim zdravjem 
in zdravstvenim varstvom živali, dovoli 
zbiranje in/ali uporabo:

Or. en

Obrazložitev

S to spremembo lahko države članice snovi kategorije 2 in kategorije 3 uporabijo za prosto 
živeče živali (člen 27 (1) (b) (v)), ne da bi jih bilo treba zbirati. Zaradi razlogov, navedenih v 
nadaljevanju (glej predlog spremembe št. 4), je zlasti pomembno dovoliti to vrsto dostopanja 
v državah članicah, kjer je za učinkovito ohranjanje ogroženih ali zaščitenih prosto živečih 
sesalcev mrhovinarjev in vrst ptic potrebno, da te vrste lahko najdejo raztreseno mrhovino na 
prostem v naravi. Mrtve živali iz ekstenzivne živinoreje so pomemben vir take mrhovine.
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Predlog spremembe 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 27a 
Država članica lahko določi ukrepe za 
izvajanje tega člena in o tem obvesti 
Evropsko komisijo, da bi izključila 
zbiranje snovi iz kategorij 1, 2, in 3 na 
določenih območjih omrežja Natura 2000 
ali na drugih območjih, kjer so taki ukrepi 
zaradi ohranjanja ogroženih in zaščitenih 
vrst ali zaščitenih ptic mrhovinark 
potrebni za skladnost z direktivama 
79/409/EGS in 92/43/EGS. Taka 
izključitev je dovoljena pod določenimi 
pogoji za preprečevanje tveganj v zvezi z 
javnim zdravjem in zdravstvenim 
varstvom živali. 
Ta odstopanja ne vplivajo na odločbo 
2005/803/ES in odstopanja, določena v 
členu 27(2). 

Or. en

Obrazložitev

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

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and 
there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous 
birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these 
locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme 
vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid 
dogs and therefore rabies in humans.
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Predlog spremembe 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 ter v skladu s pogoji, 
določenimi v skladu z odstavkom 3 tega 
člena, dovoli snovi kategorije 1 iz člena 
11(b)(ii) za krmljenje živali iz živalskih 
vrtov in ogroženih ali zaščitenih vrst ptic 
mrhovinark, ki živijo v svojem naravnem 
habitatu.

2. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 ter v skladu s pogoji, 
določenimi v skladu z odstavkom 3 tega 
člena, dovoli snovi kategorije 1 iz člena 
11(b)(ii) za krmljenje živali iz živalskih 
vrtov in ogroženih in zaščitenih vrst ptic 
mrhovinark, ki živijo v svojem naravnem 
habitatu.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe bo mogoče upoštevati vse vrste ptic mrhovinark, zaščitenih v 
skladu z zakonodajo EU ali nacionalno zakonodajo, ter druge vrste (npr. sesalce), ki so ravno 
tako mrhovinarji in so trenutno ogroženi, kar velja za rjavega medveda Ursus arctos (ki ga ne 
zajema nobeno odstopanje v veljavni zakonodaji).

Predlog spremembe 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 ter v skladu s pogoji,
določenimi v skladu z odstavkom 3 tega 
člena, dovoli snovi kategorije 1 iz člena 
11(b)(ii) za krmljenje živali iz živalskih 
vrtov in ogroženih ali zaščitenih vrst ptic 
mrhovinark, ki živijo v svojem naravnem 
habitatu.

2. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 ter v skladu s pogoji, 
določenimi v skladu z odstavkom 3 tega 
člena, dovoli snovi kategorije 1 iz člena 
11(b)(ii) za krmljenje živali iz živalskih 
vrtov in ogroženih ali zaščitenih vrst, ki 
živijo v svojem naravnem habitatu.

Or. es
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Obrazložitev

Uredba bi morala na bolj prožen način razširiti možnost uporabe stranskih proizvodov za 
krmljenje vrst ptic mrhovinark, saj je bilo ugotovljeno, da so predvidene izjeme nezadostne 
pri zmanjševanju upada populacije ptic. Podobno izjemo je nadalje treba zagotoviti za 
krmljenje drugih zaščitenih vrst, pri katerih gre za pomanjkanje hrane in posledično upadanje 
populacije in ki pod nobenim pogojem ne bodo namenjene prehrani ljudi ali živali.

Predlog spremembe 166
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Èlen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 ter v skladu s pogoji, 
določenimi v skladu z odstavkom 3 tega 
člena, dovoli snovi kategorije 1 iz člena 
11(b)(ii) za krmljenje živali iz živalskih 
vrtov in ogroženih ali zaščitenih vrst ptic 
mrhovinark, ki živijo v svojem naravnem 
habitatu.

2. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
oddelkov 1 in 2 ter v skladu s pogoji, 
določenimi v skladu z odstavkom 3 tega 
člena, dovoli snovi kategorije 1 iz člena 
11(b)(ii) za krmljenje ogroženih ali 
zaščitenih vrst ptic mrhovinark, ki živijo v 
svojem naravnem habitatu.

Or. es

Obrazložitev

Področje uporabe uredbe (ES) št. 1774/2002 je treba bolj omejiti. Krmljenje levov ali 
medvedov s celotnimi govedi ali antilopami ali krmljenje plazilcev z mišmi ustreza naravnemu 
prehranjevalnemu izboru teh živali, zato mu ne bi smeli postavljati ovir. 
Odstopanja iz člena 27(2) predloga Komisije ne zadostujejo, saj zajemajo le odstopanja za 
krmljenje živali iz živalskih vrtov, vendar ne cirkuških živali, z mrtvimi živalmi, ki vsebujejo 
snovi s specifičnim tveganjem, ali z deli teh živali. 

Predlog spremembe 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3 – točka b – i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) vrste ptic mrhovinark v nekaterih (i) vrste v nekaterih državah članicah, v 
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državah članicah, v katerih se lahko krmijo 
s takšnimi snovmi;

katerih se lahko krmijo s takšnimi snovmi;

Or. es

Predlog spremembe 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3 – točka b – ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ukrepe, ki so potrebni za 
zagotavljanje, da se prepreči dostop 
drugim vrstam do zadevnih snovi.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Pogoji za odstranjevanje živalskih trupel na tradicionalen način ne smejo veljati pri 
vzpostavljanju posebnih krmišč, ki bi bila omejena na samo eno vrsto, saj se na teh krmiščih 
lahko krmijo tudi druge ptice, kot so brkati ser ali kraljevi orel, ki občasno jedo mrhovino.

Predlog spremembe 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3 – točka b – ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ukrepe, ki so potrebni za 
zagotavljanje, da se prepreči dostop 
drugim vrstam do zadevnih snovi.

(ii) pod določenimi pogoji za 
preprečevanje tveganj v zvezi z javnim 
zdravjem in zdravstvenim varstvom živali.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe daje državam članicam možnost, da brez nepotrebnih omejitev 
uvedejo krmišča. Vsaka država članica bo lahko uvedla krmišča z ukrepi, ki zagotavljajo 
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dostop drugim vrstam, ali brez njih. Taka prožnost je pomembna v primerih, kot je sever 
Španije, kjer lahko nekatera krmišča za ptice mrhovinarke uporablja rjavi medved (Ursus 
arctos).

Predlog spremembe 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3 – točka b – ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) pogoje, ki so potrebni za preprečitev 
tveganja za ogrožanje varnosti javnega 
zdravja in zdravstvenega varstva živali.

Or. es

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe o črtanju odstavka 3(b)(ii) morajo države članice 
zagotoviti, da ne obstajajo tveganja za ogrožanje javnega zdravja in zdravstvenega varstva 
živali.

Predlog spremembe 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) z zakopavanjem mrtvih hišnih živali; (a) z zakopavanjem mrtvih hišnih živali in 
kopitarjev;

Or. en
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Predlog spremembe 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obseg oddaljenih območij v posamezni 
državi članici iz odstavka 1(b) ne more 
preseči odstotka obsega površine njenega 
kopenskega ozemlja.

2. Obseg oddaljenih območij v posamezni 
državi članici iz odstavka 1(b) ne more 
preseči odstotka, ki se določi na podlagi 
geografskih meril in števila glav živine na 
območju.

Or. es

Obrazložitev

Merilo na osnovi območja ne zadošča za razširitev opredelitve oddaljenih območij.
Upoštevati je treba tudi druge vidike, kot so gostota živali in otoška lega.

Predlog spremembe 173
Satu Hassi, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) brez poseganja v člen 15(1) lahko 
pristojni organi odobrijo ukrepe za 
začasno izoliranje živali in delov živali, ki 
ustrezajo opredelitvi iz člena 12(f), pod 
pogoji, ki preprečujejo tveganja za javno 
zdravje in zdravstveno varstvo živali, pred 
njihovo odstranitvijo v skladu s členom 20 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba izoliranja povečuje prožnost pri zbiranju živalskih stranskih proizvodov, ne da bi bilo 
ogroženo javno zdravje in zdravstveno varstvo živali. S tem se bosta zaradi manjše pogostosti 
zbiranja in po možnosti zbiranja manjših količin izboljšala trajnost in okoljski profil zbiranja 
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živalskih stranskih proizvodov.

Predlog spremembe 174
Satu Hassi, Jill Evans

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogojev, katerih cilj je zagotoviti 
nadzor tveganj v zvezi z javnim zdravjem 
in zdravstvenim varstvom živali, za 
sežiganje in zakopavanje na kraju samem; 

(a) pogojev, katerih cilj je zagotoviti 
nadzor tveganj v zvezi z javnim zdravjem 
in zdravstvenim varstvom živali, za 
sežiganje in zakopavanje snovi na kraju 
samem ter začasno izoliranje živali in 
delov živali do odstranitve;

Or. en

Obrazložitev

Uvedba izoliranja povečuje prožnost pri zbiranju živalskih stranskih proizvodov, ne da bi bilo 
ogroženo javno zdravje in zdravstveno varstvo živali. S tem se bosta zaradi manjše pogostosti 
zbiranja in po možnosti zbiranja manjših količin izboljšala trajnost in okoljski profil zbiranja 
živalskih stranskih proizvodov.

Predlog spremembe 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) najvišjega odstotka ozemlja iz odstavka 
2;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Merilo na osnovi območja ne zadošča za razširitev opredelitve oddaljenih območij.
Upoštevati je treba tudi druge vidike, kot so gostota živali in otoška lega. Države članice, in 
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ne Komisija, določijo najvišji odstotek svojega ozemlja, ki mu je mogoče dodeliti status 
oddaljenega območja.

Predlog spremembe 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 29 – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11a. Brez poseganja v določbe tega člena 
je za metode, ki ne prinašajo sprememb v 
predelovalnih metodah, vendar v 
parametrih za odobrene metode, potrebna 
nacionalna odobritev s strani držav 
članic.

Or. es

Obrazložitev

Postopek odobritve ne sme veljati za metode, ki prinašajo spremembe v parametrih za 
metode, ki so že bile odobrene.

Predlog spremembe 177
Elisabeth Jeggle

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Uradni nadzor je treba izvajati nad 
celotno verigo živalskih stranskih 
proizvodov od kraja nastanka do 
obdelave, uporabe ali odstranjevanja.

Or. de
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Predlog spremembe 178
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če uradni nadzor in inšpekcijski 
pregled, ki ga izvede pristojni organ, 
razkrije, da ena ali več zahtev te uredbe ni
izpolnjenih, pristojni organ ustrezno 
ukrepa.

1. Če zahteve te uredbe niso izpolnjene, 
lahko pristojni organ ustrezno ukrepa.

Or. de

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Èlen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar upravljavec obrata namerava v 
drugo državo članico odpremiti snovi 
kategorije 1, kategorije 2 ali meso in 
kostno moko ali živalske maščobe, 
pridobljene iz snovi kategorije 1, se 
pristojni organ namembne države članice 
na podlagi vloge upravljavca odloči:

1. Kadar upravljavec obrata namerava iz 
druge države članice prejeti snovi 
kategorije 1, kategorije 2 ali meso in 
kostno moko ali živalske maščobe, 
pridobljene iz snovi kategorije 1, sporoči 
upravljavec obrata pristojnim organom 
svoje države članice, ki odloči:

Or. es
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Obrazložitev

Predlagani sistem povzroča težave, kar zadeva jezik in določanje pristojnega organa, zato bi 
bilo lažje, če bi upravljavec obratov, ki prejema te izdelke, sporočil omenjene postopke 
svojemu pristojnem organu.

Predlog spremembe 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je pristojni organ namembnega 
kraja obveščen o odpremi, prek sistema 
TRACES obvesti pristojni organ kraja 
porekla o prihodu vsake pošiljke.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Predlagani sistem povzroča težave, saj sistem TRACES ne omogoča takšnega sporočanja.

Predlog spremembe 181
Avril Doyle

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Živalski stranski proizvodi, ki so 
dobavljeni za uporabo kot tehnični 
proizvodi pri razvoju, testiranju in izdelavi 
farmacevtskih proizvodov ter kot 
laboratorijski reagenti za druge 
diagnostične ali raziskovalne namene, so 
izvzeti iz odstavkov 2 do 4.

Or. en
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Obrazložitev

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.)

Predlog spremembe 182
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) navedeni proizvodi: (a) navedeni proizvodi:
(i) niso namenjeni za uporabo kot snovi za 
krmo za rejne živali ali za uporabo na 
zemljišču, na katerem se krmijo takšne 
živali, ali

(i) niso namenjeni za uporabo na zemljišču, 
na katerem se krmijo rejne živali,

(ii) so namenjeni za krmljenje kožuharjev, 
ter

Or. de

Obrazložitev

V skladu z naslovom gre za ureditev dajanja na trg drugih pridobljenih proizvodov zunaj 
krmne verige. Glede na to so omejitve nepotrebne.
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