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PR_COD_1am

Използвани обозначения 

* Процедура на консултация 
Мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
Мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
Мнозинство от подадените гласове за приемане на Общата 
позиция 
Абсолютно мнозинство на членовете на ЕП за отхвърляне 
или изменение на Общата позиция 

*** Процедура на одобрение
Абсолютно мнозинство на членовете на ЕП с изключение на 
случаите, посочени в членове 105, 107, 161 и  300 ДЕО и член 7 
ДЕС 

***I Процедура на съвместно вземане на решения (първо четене)
Мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решения (второ четене)
Мнозинство от подадените гласове за одобрение на Общата 
позиция
Абсолютно мнозинство на членовете на ЕП за отхвърляне 
или изменение на Общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решения (трето четене)
Мнозинство от подадените гласове за одобрение на общия 
проект 

(Процедурите са посочени въз основа на предложеното от Комисията 
правно основание.)

Предложения за изменение на законодателни 
текстове 

Направените от Парламента изменения са подчертани чрез използване 
на удебелен шрифт и курсив. При правни актове за изменение частите 
от текста, които са взети непроменени от съществуваща разпоредба, 
която Парламентът иска да измени, въпреки че Комисията не ги е 
изменила, се обозначават с удебелен шрифт. Заличаванията в такива 
части от текстове при необходимост се обозначават по следния начин: 
[...]. Когато части от текста са поставени в курсив без използване на 
удебелен шрифт, това служи като указание за компетентните 
технически служби, че става дума за част от текста на законодателен 
акт, при който за изготвяне на окончателния текст се препоръчва 
корекция (например части от текстове, които в дадена езикова версия са 
очевидно погрешни или изобщо липсват). За тези препоръки за 
корекции се изисква съгласието на съответните технически служби.
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ПРОЕКТ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на здравни правилаотносно странични животински продукти, 
непредназначени за консумация от човека (Регламент за страничните животински 
продукти)
(СOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решения: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (СOM(2008)0345),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 152, параграф 4, буква „б” ДЕО, на 
чието основание Комисията отправи до него това предложение (C6-0220/2008),

– като взе предвид член 51 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (A6-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение1

Предложение за регламент 
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това с цел предотвратяване 
на възникващите от диви животни 
рискове, към труповете на такива 
животни или частите от тях, за които 
има подозрения, че са заразени с 
трансмисивна болест, следва да се 
прилагат правилата, установени в 
настоящия регламент. Това включване 

(13) Освен това с цел предотвратяване 
на възникващите от диви животни 
рискове, към труповете на такива 
животни или частите от тях, за които 
има подозрения, че са заразени с 
трансмисивна болест, следва да се 
прилагат правилата, установени в 
настоящия регламент. Това включване 
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следва да не предполага задължение за 
събиране и унищожаване на труповете 
на диви животни, които са умрели или 
са били отстреляни в своето естествено 
местообитание. Ако се спазва добрата 
ловна практика, червата и другите 
части от труповете на дивеч могат 
безопасно да се унищожат на място. 
Към странични животински 
продукти от отстрелян дивеч 
разпоредбите на настоящия 
регламент следва да се прилагат само 
дотолкова, доколкото 
законодателството за хигиена на 
храните се прилага към пускането на 
пазара на такъв дивеч и предполага 
извършването на операции от страна 
на обекти за обработка на дивеч.

следва да не предполага задължение за 
събиране и унищожаване на труповете 
на диви животни, които са умрели или 
са били отстреляни в своето естествено 
местообитание.

Or. de

Обосновка

„Добрата ловна практика” е неопределено правно понятие, което в този му вид не
съществува в ловното законодателство. Виж в тази връзка и изменението към член 2, 
параграф 2, буква „а”.

Изменение 2

Предложение за регламент 
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С оглед постигането на 
последователност в 
законодателството на Общността, 
определението за водно животно от 
член 3, параграф 1, буква д) от 
Директива 2006/88/ЕО от 24 
октомври 2006 г. относно 
ветеринарномедицинските 
изисквания за аквакултури и 
продукти от тях и за 
предотвратяване и борба с някои 

заличава се
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болести по водните животни1 следва 
да се използва в настоящия 
регламент.

Or. de

Обосновка

Водната фауна и нейните странични продукти обхваща и други водни животни, 
различни от посочените, в частност безгръбначни в различни жизнени стадии като 
ларви на насекоми и червеи, които се използват например за производство на храна за 
домашни любимци. Виж в тази връзка и изменението на член 3, параграф 6.

Изменение 3

Предложение за регламент 
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Операциите със странични 
животински продукти, които водят до 
значителна степен на риск за 
общественото здраве и здравето на 
животните, следва да се извършват само 
в обекти, одобрени предварително за 
такива операции от компетентния 
орган. Това условие следва да се 
прилага по-специално към 
екарисажните предприятия и другите 
предприятия, боравещи с и 
преработващи необработени странични 
животински продукти. Следва да се 
разреши странични животински 
продукти от различни категории да 
бъдат обработвани в един и същ обект, 
при условие че не се допуска 
кръстосано заразяване. Следва да се 
разреши също така условията да бъдат 
изменени, ако материалът за 
унищожаване и обработване е в 
следствие на мащабна поява на болест, 
при условие че се гарантира, че 
временното използване при така 

(21) Операциите със странични 
животински продукти, които водят до 
значителна степен на риск за 
общественото здраве и здравето на 
животните, следва да се извършват само 
в обекти, одобрени предварително от 
компетентния орган. Това условие 
следва да се прилага по-специално към 
предприятията за преработка на 
странични животински продукти и 
другите предприятия, боравещи с и 
преработващи необработени странични 
животински продукти. Следва да се 
разреши странични животински 
продукти от различни категории да 
бъдат обработвани в един и същ обект, 
при условие че не се допуска 
кръстосано заразяване. Следва да се 
разреши също така условията да бъдат 
изменени, ако материалът за 
унищожаване и обработване е в 
следствие на мащабна поява на болест, 
при условие че се гарантира, че 
временното използване при така 

                                               
1 ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.
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изменени условия не води до 
разпространяването на рискове от 
болести.

изменени условия не води до 
разпространяването на рискове от 
болести.

Or. de

Обосновка

Понятието „екарисажно предприятие” вече не се използва. Понятието „предприятие 
за преработка на странични животински продукти” (ПСЖП) междувременно беше 
еднозначно дефинирано и се наложи като такова.

Изменение 4

Предложение за регламент 
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не е необходимо да се унищожават 
оборският тор и съдържанието на 
храносмилателния тракт, при условие че 
чрез подходяща обработка се гарантира, 
че при полагането им върху земята не се 
предават болести. Странични продукти 
от животни, умрели в стопанството, и от 
животни, избити с цел ликвидиране на 
болести, различни от ТСЕ, следва да не 
се използват в хранителната верига на 
животните. Това ограничение следва да 
се прилага и за вносни странични 
животински продукти, допуснати в 
Общността, въпреки че при проверка на 
граничен пункт на Общността са 
показали несъответствие със 
законодателството на Общността, както 
и към продукти, които при проверките, 
проведени в Общността, са показали, че 
не отговарят на приложимите 
изисквания.

(29) Не е необходимо да се унищожават 
оборският тор и съдържанието на 
храносмилателния тракт, при условие че 
чрез подходяща обработка се гарантира, 
че при полагането им върху земята не се 
предават болести. Странични продукти 
от животни, умрели в стопанството, и от 
животни, избити с цел ликвидиране на 
болести, следва да не се използват в 
хранителната верига на животните. Това 
ограничение следва да се прилага и за 
вносни странични животински 
продукти, допуснати в Общността, 
въпреки че при проверка на граничен 
пункт на Общността са показали 
несъответствие със законодателството 
на Общността, както и към продукти, 
които при проверките, проведени в 
Общността, са показали, че не отговарят 
на приложимите изисквания.

Or. de
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Обосновка

Тук споменаването на ТСЕ създава неяснота. Страничните продукти от животни, 
заболели от ТСЕ, попадат в приложното поле на Регламент (EО) №  999/2001.

Изменение 5

Предложение за регламент 
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) С цел гарантиране защитата на 
хранителната верига на хората и 
животните е целесъобразно да бъдат 
уточнени изискванията, приложими към 
пускането на пазара на странични 
животински продукти и производните 
им продукти, предназначени за целите 
на храненето на животните, и на 
органични торове и подобрители на 
почвата. За целите на храненето на 
животните следва да се използва само 
материал от категория 3. Торовете, 
произведени на основата на странични 
животински продукти, могат да имат 
отражение върху безопасността на 
хранителната верига на хората и 
животните. Когато са произведени от 
протеинов материал, към тях следва да 
се добави компонент, например 
неорганично или несмилаемо 
вещество, с цел предотвратяване на 
прякото им приложение за хранене на 
животни.

(41) С цел гарантиране защитата на 
хранителната верига на хората и 
животните е целесъобразно да бъдат 
уточнени изискванията, приложими към 
пускането на пазара на странични 
животински продукти и производните 
им продукти, предназначени за целите 
на храненето на животните, и на 
органични торове и подобрители на 
почвата. За целите на храненето на 
животните следва да се използва само 
материал от категория 3. Торовете, 
произведени на основата на странични 
животински продукти, могат да имат 
отражение върху безопасността на 
хранителната верига на хората и 
животните. Когато са произведени от 
протеинов материал, документирането 
трябва да се извършва по начин, чрез 
който се предотвратява прякото им 
приложение за хранене на животни.

Or. de

Обосновка

Не би следвало да се подпомага денатурирането на торове с протеинов материал. 
Миналото показа, че подобно подпомагане – без да се дефинира подходящия материал 
– се възприема  погрешно  от обществеността. Вместо денатуриране трябва да е 
налице документация, чрез която да се гарантира възможността за проследяване.
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Изменение 6

Предложение за регламент 
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1774/2002 определени продукти, 
главно гуано, определени кожи, които 
са подложени на специфични видове 
обработка като дъбене, и определени 
ловни трофеи са изключени от 
изискванията на същия регламент. 
Разпоредби за подобни изключения 
следва да бъдат предвидени в мерките 
по прилагането, например в случая на 
продуктите от преработка на мазнини. С 
цел обаче да се поддържа адекватно 
ниво на защита на хранителната 
верига на животните, от 
операторите, боравещи с материал 
от категория 1 и 2 за производството 
на храна за домашни любимци, следва 
да продължи да се изисква 
получаването на одобрение.

(63) Съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1774/2002 определени продукти, 
главно гуано, определени кожи, които 
са подложени на специфични видове 
обработка като дъбене, и определени 
ловни трофеи са изключени от 
изискванията на същия регламент. 
Разпоредби за подобни изключения 
следва да бъдат предвидени в мерките 
по прилагането, например в случая на 
продуктите от преработка на мазнини. 

Or. de

Обосновка

Не трябва да съществува възможност за използване на суров материал от категории 
1 и 2 за производство на храна за домашни любимци. Бяха внесени съответните 
изменения в член 22, буква „д”, точка  ii и член 45, алинея 3.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – Параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага за 
странични животински продукти и 
производните им продукти

1. Настоящият регламент се прилага за:
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a) които съгласно 
законодателството на Общността не се 
допускат за консумация от човека; или
б) които могат да бъдат 
предназначени за консумация от човека 
съгласно законодателството на 
Общността, но след взето от оператор 
решение са предназначени за цели, 
различни от консумация от човека. 

a) странични животински продукти 
и производните им продукти, които 
съгласно законодателството на 
Общността не се допускат за 
консумация от човека, или

б) продукти от животински 
произход, които могат да бъдат 
предназначени за консумация от човека 
съгласно законодателството на 
Общността, но след взето от оператор 
решение са предназначени за цели, 
различни от консумация от човека. Това 
решение не подлежи на промяна.

Or. de

Обосновка

Налице е смесване на дефиниции, страничните животински продукти вече са 
дефинирани в член 3 като продукти, които не се допускат за консумация от човека, 
само продуктите от животински произход могат да бъдат годни за консумация от 
човека (член 3 параграф 17. Предприятията не трябва да получават възможност 
отново да въвеждат в оборот продукти, които вече са били изключени като 
продукти, предназначени за консумация от човека.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква „a” – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) (при дивите сухоземни животни), 
които в съответствие с добрата ловна
практика не се събират след убиването 

ii) (при дивите сухоземни животни), 
които в рамките на разпоредбите на 
ловното законодателство не се 



PR\760933BG.doc 13/63 PE418.148v01-00

BG

на животното; събират след убиването на животното;

Or. de

Обосновка

„Добрата ловна практика” е неопределено правно понятие, което в този му вид не
съществува в ловното законодателство.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква „г” 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) течно мляко, коластра и 
производните им продукти, които се 
получават, съхраняват, унищожават или 
използват в стопанството по произход;

г) мляко, продукти на млечна основа и 
коластра, които се получават, 
съхраняват, унищожават или използват 
в стопанството по произход;

Or. de

Обосновка

За изясняване и по-добра четивност на настоящия регламент. Избраната 
формулировка съответства на формулировката в член 20, буква „е”. Освен това е 
спорно какво следва да се разбира под понятието „течно мляко”.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква „ж a” (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) Химични продукти, произведени 
от животински мазнини, при условие, 
че производството отговаря на 
условията съгласно разпоредбите за 
прилагане. 

Or. de
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Обосновка

Може да се допусне изключение за химичните продукти от животински мазнини, 
защото при условията, посочени в бележката под линия, рискът от произведените 
химични продукти за здравето на хората и животните е изключително малък.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „странични животински продукти“ 
означава цели трупове или части от 
трупове на умрели животни или 
продукти от животински произход, 
посочени в членове 11, 12 и 13, 
включително яйцеклетки, зародиши и 
сперма;

(1) „странични животински продукти“ 
означава цели трупове или части от 
трупове на умрели животни или 
продукти от животински произход, 
посочени в членове 11, 12 и 13, които 
не са предназначени за консумация от 
човека, включително яйцеклетки, 
зародиши и сперма;

Or. de

Обосновка

При дефиницията на „странични животински продукти” трябва да се изясни, че 
регламентът включва само странични животински продукти по смисъла на член 2, 
параграф 1, които не са предназначени за консумация от човека. По този начин се 
прави връзка с дефиницията в предходния регламент и се изключват недоразуменията.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „домашен любимец“ означава всяко 
животно, принадлежащо към 
животински вид, обичайно хранен и 
стопанисван от хората за цели, 
различни от селско стопанство, и 
посочен в приложение І към 
Регламент (ЕО) № 998/2003;

(5) „домашен любимец“ означава всяко 
животно всяко животно от определен 
вид, обичайно хранено и държано, но 
не консумирано от хората, за други 
цели освен отглеждане;
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Or. de

Обосновка

По причини, свързани с единството на европейското законодателство, трябва да се 
използват вече съществуващи дефиниции. Избраната дефиниция е взета от 
предходния Регламент (EО) № 1774/2002, член 2, параграф 1, буква „з”. В 
предложението на Комисията се препраща към Регламент (EО) 998/2003, който 
съдържа неизчерпателен списък. Постоянните препратки към  правни актове 
затрудняват четивността и разбираемостта на регламента и по този начин не 
отговарят на изискванията за добро законодателство.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „водни животни“ означава водни 
животни съгласно определението в 
член 3, параграф 1, буква д) от 
Директива 2006/88/EО;

(6) „водни животни“: всички видове 
животни във всеки жизнен стадий, 
които живеят постоянно или през 
повечето време във водата, и 
производните им продукти;

Or. de

Обосновка

Водната фауна и нейните странични продукти обхваща и други водни животни, 
различни от посочените, в частност безгръбначни в различни жизнени стадии като 
ларви на насекоми и червеи, които се използват например за производство на храна за 
домашни любимци. Виж в тази връзка и изменението на съображение 17.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „производител“ означава всяко 
лице, което произвежда странични 
животински продукти или техни 
производни продукти;

заличава се
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Or. de

Обосновка

Дефиницията на „производител” трябва да се заличи, тъй като понятието от една 
страна не се използва в рамките на този регламент, а от друга страна се покрива от 
дефиницията на понятието „оператор”.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „стерилизация под налягане“ 
означава обработването на странични 
животински продукти след тяхното 
довеждане до размер на частиците 
под 50 mm до вътрешна температура 
над 133°C за не по-малко от 20 
минути без прекъсване при абсолютно 
налягане от минимум 3 bar;

(16) „стерилизация под налягане“ 
означава обработването на странични 
животински продукти под налягане 
съобразно параметрите, установени в 
разпоредбите за приложение;

Or. de

Обосновка

Включването на технически детайли не съответства на систематиката на 
останалите дефиниции. Техническите детайли трябва да бъдат уредени в регламента 
за прилагане, за да може при необходимост от адаптиране да се извърши изменение в 
рамките на процедурата по комитология.

Изменение 16

Предложение за регламент
 Член 3 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „продукти от животински 
произход“ означава продукти, 
получени от животни, и продукти, 
получени от такива продукти, 
включително и живи животни, 

(17) „продукти от животински 
произход“:
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когато са подготвени за такова 
приложение;

-  храните от животински произход, 
включително мед и кръв,
-  живите двучерупчести мекотели, 
живите бодлокожи, живите 
мантийни и живите морски 
коремоноги, предназначени за човешка 
консумация,
и

- други животни, предназначени за 
предварителна обработка с оглед да 
бъдат доставени живи на крайния 
потребител;

Or. de

Обосновка

В духа на единното и добро законодателство тук следва да се използва дефиницията 
на " продукти от животински произход " от Приложение 1, точка 8.1 на Регламент 
(EО)№ 853/2004. Това е още по-важно, тъй като предприятията, получили 
разрешение съгласно Регламент (EО) 853/2004, вече не се нуждаят от разрешение 
съгласно регламента, който влиза в действие на мястото на този регламент.

Изменение 17

Предложение за регламент
 Член 3 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) „отдалечен район“ означава район, 
в който животинската популация е 
толкова малка и който е толкова 
отдалечен от съоръженията за 
унищожаване, че мерките, нужни за 
уреждане на събирането и 
транспортирането на странични 
животински продукти, биха създали 
прекалено много затруднения в 
сравнение с унищожаването им на 
място;

(23) „отдалечен район“ означава район, 
в който животинската популация е 
толкова малка и който е толкова 
отдалечен от съоръженията или 
предприятията за унищожаване, че 
мерките, нужни за уреждане на 
събирането и транспортирането на 
странични животински продукти, биха
създали прекалено много затруднения в 
сравнение с унищожаването им на 
място;
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Or. de

Обосновка

За изясняване и уеднаквяване на текста.

Изменение 18

Предложение за регламент
 Член 3 – точка 25 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) „труп“ е тялото на животно 
след клане и почистване;

Or. de

Обосновка

Понятието „труп” се използва многократно, но липсва дефиниция за него. 
Настоящата дефиниция е взета от Регламент(EО) № 853/2004.

Изменение 19

Предложение за регламент
 Член 4 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) осигуряват система за събирането 
и унищожаването на странични 
животински продукти, която работи 
ефективно и която се следи
непрестанно от компетентния орган;

a) следят за това, мерките съгласно 
параграф 1 да бъдат наблюдавани
непрестанно от компетентния орган;

Or. de

Обосновка

Заличената част от текста представлява само повторение на параграф 1 и затова 
трябва да се заличи в духа на доброто законодателство. Осигуряването на ефективно 
работеща система също произтича директно от параграф 1 на този член.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – Параграф 2 – Буква „б” 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) заделят адекватни ресурси за 
работата на тази система.

б) гарантират, че по отношение на 
животинските странични продукти 
съгласно член 11 и член 12, букви „б” 
до „з”, са на разположение 
достатъчно ресурси за 
експлоатацията на посочената в 
параграф 1 инфраструктура.

Or. de

Обосновка

Принципното задължение на държавите- членки за финансиране на всички 
животински странични продукти се приема за несъразмерно; по-скоро трябва да 
съществува задължение за финансиране само на материали, при които има опасност 
от епидемии по животните.

Изменение21

Предложение за регламент
 Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се

Общи ограничения във връзка със 
здравето на животните

1. Без да се засяга разпоредбата на 
член 2, параграф 4, странични 
животински продукти и техни 
производни продукти не се 
експедират от стопанства, 
предприятия и зони, които подлежат
на ограничения
a) по силата на ветеринарното 
законодателство на Общността; или
б) поради наличието на сериозна 
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трансмисивна болест,
i) изброена в приложение I към 
Директива 92/119/ЕИО; или
ii) посочена в списък, установен от 
Комисията.
Мерките, посочени в буква б), 
подточка ii), предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
48, параграф 4.
2. Параграф 1 не се прилага в 
случаите, когато странични 
животински продукти или техни 
производни продукти се експедират 
при условия, приети от Комисията за 
предотвратяване разпространението 
на трансмисивни болести при хората 
или животните.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
48, параграф 5.

Or. de

Обосновка

Този член може да отпадне, тъй като в предписанията за борба с трансмисивните 
болести  по животните, които в съществената си част се основават на 
законодателството на ЕС, е уредено подробно кои продукти могат да бъдат 
експедирани от подлежащите на ограничения зони. В този смисъл е достатъчна 
разпоредбата на член 2, параграф 4.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Пускане на пазара на други производни 
продукти извън хранителната верига 

на животните 
1. Операторите могат да пускат на 
пазара производни продукти, различни 
от посочените в член 2, параграф 3, 
при условие, че
a) тези продукти
i) не са с целево приложение като 
фуражен материал за хранене на
селскостопански животни или за 
наторяване на земи, от които ще се 
хранят такива животни, или  
ii) са предназначени за храна на 
животни с ценна кожа и 
б) операторите гарантират 
контрола върху рисковете за здравето 
на хората и животните чрез:
i) гарантиране на произхода съгласно 
член 42;
ii) безопасна обработка в 
съответствие с член 43, когато 
безопасното получаване не гарантира 
достатъчен контрол; или
iii) проверка, чрез която да се 
установи, че продуктите се 
използват само за безопасни крайни
приложения в съответствие с член 
44, когато безопасната обработка не 
гарантира достатъчен контрол.
2. Операторите могат да пускат на 
пазара без ограничения и производни 
продукти, посочени в параграф 1, ако 
Комисията е определила крайна 
точка в производствената верига 
съгласно параграф 3, след която 



PE418.148v01-00 22/63 PR\760933BG.doc

BG

такива продукти вече не 
представляват значителен риск за 
здравето на хората или животните.
3. Комисията може да приеме мерки 
по отношение на условията, с 
помощта на които да се установи 
крайна точка в производствената 
верига, след която за пускането на 
пазара вече не действат предписания 
относно здравето на животните или
хигиената.

Or. de

(Виж член 41 от Предложението на Комисията)

Обосновка

Съществува възможност за обработка на странични  животински продукти до 
такава крайна точка, след която вече не съществува риск за здравето на човека и 
животните. Крайната точка е основна концепция в преработения нов регламент и 
ограничава дефинираното в раздел 1 на глава 1 приложно поле на регламента. По тази 
причина крайната точка трябва да бъде описана още в този раздел, а не едва в член 
41.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 – Параграф 1 – Буква „е” 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) боравене със или производство на 
храна за домашни любимци, посочени в 
третата алинея на член 45.

е) боравене със или производство на 
храна за домашни любимци.

Or. de

Обосновка

Не става ясно дали за фабриките за производство на храни за домашни любимци се 
изисква регистрация или разрешение. Срв. член 6 (1е), 7(1е) и 45 във връзка със 
законодателството за хигиена на храните. Общата процедура за издаване на 
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разрешение за дейност на обектите за производство на храни за домашни любимци е 
необходима за създаване на единни условия в бранша, за да се избегнат проблемите от 
търговски характер. В рамките на ЕС за здравните сертификати  се изисква едно 
предприятие, на което е издадено разрешение на място, за да може да се издаде 
разрешение за внос в Общността. Освен това производството на храни за домашни 
любимци с използване на материал от категории 1 и 2 не би трябвало да се допуска. 
Виж също член 22, буква „д”.

Изменение24

Предложение за регламент
 Член 7 – параграф 1 – буква a – встъпителна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дейности, попадащи в полето на 
одобрението или регистрацията на
предприятия и обекти, одобрени или 
регистрирани в съответствие с:

a) дейности, попадащи в полето на 
одобрението или регистрацията на 
обекти, одобрени или регистрирани в 
съответствие с:

Or. de

Обосновка

Посочването на израза „предприятия” в текста на тази разпоредба не отговаря на 
систематиката. Съгласно Регламент (EО) № 853/2004 се издава разрешение само на 
предприятия, а не за обекти. Същото се отнася и за сектор „Фуражи” (Регламент 
(EО)№ 183/2005). Понятието трябва да се използва навсякъде по еднакъв начин. Това 
съответства и на дефиницията на понятието "обект" в член  3, параграф 21.

Изменение 25

Предложение за регламент
 Член 7 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предприятия за производство на 
биогаз и компост, в които странични 
животински продукти или производните 
им продукти биват превръщани в 
биогаз и компост в съответствие с 
параметрите, установени съгласно
член 9, буква в);

в) предприятия за производство на 
биогаз и компост, които преработват
странични животински продукти или 
производните им продукти в биогаз и 
компост в съответствие със 
стандартните  параметри, които се 
определят съгласно член 9, буква в) в 
мерките за приложение;
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Or. de

Обосновка

За по-голяма езикова яснота, а именно, че става дума основно за препратка към 
мерките за приложение, посочени в член 9, а не за затворен кръг.

Изменение 26

Предложение за регламент
 Член 7 – параграф 1 – буква е 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) предприятия и обекти, към които се 
прилага раздел 2 на глава VІ, с 
изключение на предприятията, 
посочени в член 6, параграф 1, буква е).

е) предприятия и обекти с изключение 
на обекти за производство на храни за 
домашни любимци, към които се 
прилага раздел 2 на глава VІ.

Or. de

Обосновка

Както  при член 6, параграф 1, буква „е”: Не става ясно дали за фабриките за 
производство на храни за домашни любимци е необходима регистрация или 
разрешение. Срв. член 6 (1е), 7(1е)и 45 във връзка със законодателството за хигиена на 
храните. Общата процедура за издаване на разрешение за дейност на обектите за 
производство на храни за домашни любимци е необходима за създаване на единни 
условия в бранша, за да се избегнат проблемите от търговски характер. В рамките на 
ЕС за здравните сертификати  се изисква едно предприятие, на което е издадено 
разрешение на място, за да може да се издаде разрешение за внос в Общността. 
Освен това производството на храни за домашни любимци с използване на материал 
от категории 1 и 2 не би трябвало да се допуска. Виж също член 22, буква „д”. 

Изменение 27

Предложение за регламент
 Член 7 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) транспорт на странични 
животински продукти и техните 
производни продукти.
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Or. de

Обосновка

При задължение за регистрация на оператори, които транспортират странични 
животински продукти, компетентният орган получава сведения за транспортните 
оператори, което дава възможност за тяхното наблюдение и евентуално 
предотвратяване на  декларирането на странични животински продукти като 
хранителни продукти при транспорт. Виж също член 7, параграф 2.

Изменение 28

Предложение за регламент
 Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предприятията и обектите, 
освободени от одобрение в съответствие 
с параграф 1, букви а), б) и в), се 
регистрират от компетентния орган 
след подаване на заявление от 
оператора.

2. Предприятията и обектите, 
освободени от одобрение в съответствие 
с параграф 1, букви а), б), в) и ж), 
подлежат на задължителна 
регистрация.

Заявлението трябва да съдържа следната 
информация:

Заявлението за регистрация трябва да 
съдържа следната информация: (не се 
отнася до българския текст)

a) категорията на използваните 
странични животински продукти;

a) категорията на използваните 
странични животински продукт;

б) естество на извършваните дейности 
със странични животински продукти 
или производните им продукти като 
изходен материал, за които се подава 
заявлението.

б) естество на извършваните дейности 
със странични животински продукти 
или производните им продукти като 
изходен материал, за които се подава 
заявлението.

Or. de

Обосновка

За по-голяма езикова яснота се споменава член 7, параграф 1ж във връзка със 
задължението за регистрация на фирми, извършващи транспорт на странични 
животински продукти.



PE418.148v01-00 26/63 PR\760933BG.doc

BG

Изменение 29

Предложение за регламент
 Член 8 – параграф 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предприятието борави със странични 
животински продукти и, ако това се 
изисква от настоящия регламент или от 
правила, приети в съответствие с него, с 
производните им продукти, в 
съответствие с хигиенните изисквания, 
установени в съответствие с член 9;

б) предприятието борави със странични 
животински продукти и, ако това се 
изисква от настоящия регламент или от 
правила, приети в съответствие с него, с 
производните им продукти, в 
съответствие с хигиенните изисквания, 
установени в съответствие с
приложение І от настоящия 
регламент и с член 9;

Or. de

Обосновка

Общите хигиенни изисквания, не би трябвало да бъдат част от разпоредбите за 
прилагане, приети в процедурата по комитология; те са от основно значение и затова 
е необходимо да бъдат посочени в основния текст. Виж също член 9, буква „г”, точка 
i.

Изменение 30

Предложение за регламент
 Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За предприятията и обектите, 
които са били одобрени или 
регистрирани съгласно Регламент 
(EО) 1774/2002, не се изисква ново 
одобрение или нова регистрация.

Or. de

Обосновка

Тази разпоредба служи за премахване на бюрокрацията, без това да е свързано с 
увеличаване на риска. Досега това се посочваше в член  51 (Преходна мярка), но 
посочването му тук в рамките на одобряването е по-разбираемо.
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Изменение 31

Предложение за регламент
 Член 9 – Буква „г” – Точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) общи хигиенни изисквания, 
приложими в одобрените 
предприятия и обекти;

заличава се

Or. de

Обосновка

Общите хигиенни изисквания, не би трябвало да бъдат част от разпоредбите за 
прилагане, приети в процедурата по комитология; те са от основно значение и затова 
е необходимо за бъдат посочени в основния текст. Предложени са съответни 
изменения в член 8, параграф 1, буква „б”.

Изменение 32

Предложение за регламент
 Член 11 – Буква „в” 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) продукти от животински произход, 
получени от животни, подложени на 
незаконосъобразно третиране, съгласно 
определението в член 1, параграф 2, 
буква г) от Директива 96/22/ЕО и член 
2, буква б) от Директива 96/23/ЕО;

в) продукти от животински произход, 
получени от животни, подложени на 
третиране в нарушение на правните 
разпоредби, съгласно определението в 
член 1, параграф 2, буква г) от 
Директива 96/22/ЕО или член 2, буква 
б) от Директива 96/23/ЕО;

Or. de

Обосновка

В настоящия контекст изразът „незаконосъобразно” изглежда неподходящ. По 
логични причини между двете директиви се изисква „или”, в противен случай ще бъде 
необходимо третиране съгласно двете директиви.
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Изменение 33

Предложение за регламент
 Член 11 – буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) кухненски отпадъци от превозни 
средства, работещи по международни 
линии;

д) кухненски и хранителни отпадъци 
от превозни средства, обслужващи 
трансгранични линии;

Or. de

Обосновка

Тук трябва да се избере същата формулировка като в предходния регламент, за да се 
улесни прехода към новия регламент. Не е видна основателна причина за промяна на 
формулировката.

Изменение 34

Предложение за регламент
 Член 12 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зa) развален материал от категория 
3, който представлява риск за 
здравето на човека или животните.

Or. de

Обосновка

Развален материал, първоначално категоризиран в категория 3, в случай, че 
представлява риск за здравето, трябва да се включи в категория 2 и да се третира по 
съответен начин. Срв. също член 21 буква „в” и член 23, параграф , буква „ж”.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 13 – буква б – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) следните части, произхождащи или от 
животни, заклани в кланица и 
определени като годни за клане с цел 
консумация от човека след 
предкланична инспекция, или от дивеч, 
отстрелян с цел консумация от човека в 
съответствие със законодателството на 
Общността:

б) трупове или следните части, 
произхождащи или от животни, заклани 
в кланица и определени като годни за 
клане с цел консумация от човека след 
предкланична инспекция, или от дивеч, 
отстрелян с цел консумация от човека в 
съответствие със законодателството на 
Общността:

Or. de

Обосновка

За да се постигне съгласуваност с буква б,  точка i), и на това място трябва да се 
включи в текста изразът „трупове”.

Изменение 36

Предложение за регламент
 Член 13 – буква б – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) глави на домашни птици; ii) глави на домашни птици, които не 
са предназначени за консумация от 
човека;

Or. de

Обосновка

Чрез добавката на този текст става ясно, че се имат предвид само глави на 
определени домашни птици; следва да се има предвид, че и в ЕС се продават кокошки с 
главите.
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Изменение 37

Предложение за регламент
 Член 13 – буква б – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) обработени и необработени кожи, 
включително изрезки и парчета от тях;

iii) обработени и необработени кожи, 
включително изрезки и парчета от тях, 
които не са предназначени за 
производство на желатин или други 
хранителни продукти за консумация 
от човека;

Or. de

Обосновка

Хигиената на хранителните продукти е уредена в Регламент (EО) № 853/2004; тук 
трябва да се изясни, че желатинът (за консумация от човека) не се произвежда от 
материал от категория 3. Това недоразумение доведе до големи проблеми в миналото.

Изменение 38

Предложение за регламент
 Член 13 – буква в – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) кръв от животни, които не проявяват 
признаци на заболявания, преносими 
чрез кръвта за хората или животните, 
добита от:

в) кръв от животни, които не проявяват 
признаци на заболявания, преносими 
чрез кръв за хората или животните, 
добита от:

Or. de

Обосновка

Формулировката, според която няма признаци на преносими „чрез кръвта” 
заболявания за хората или животните, внушава, че е правено кръвно изследване. Тук 
обаче се има предвид изследване на закланото животно( изследване ante mortum).



PR\760933BG.doc 31/63 PE418.148v01-00

BG

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 13 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) странични животински продукти, 
получени при производството на 
продукти, предназначени за консумация 
от човека, включително кости и пръжки 
без мазнини;

г) странични животински продукти, 
получени при производството на 
продукти, предназначени за консумация 
от човека, включително промивно 
мляко и кости и пръжки без мазнини, 
които обаче вече не са предназначени 
за производство на хранителни 
продукти;

Or. de

Обосновка

(1) За изясняване, че промивното мляко също спада към категория 3, тъй като в 
миналото имаше трудности при разграничаването.

(2) Хигиената на хранителните продукти е уредена в Регламент (EО) № 853/2004; тук 
трябва да се изясни, че желатинът (за консумация от човека) не се произвежда от 
материал от категория 3. Това недоразумение доведе до големи проблеми в миналото.

Изменение 40

Предложение за регламент
 Член 13 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) продукти от животински произход, 
различни от кухненски отпадъци, които 
след пускането им на пазара с цел 
консумация от човека или хранене на 
животни, вече не са предназначени за 
такава консумация или такова хранене 
на животни поради търговски причини 
или поради производствени проблеми 
или опаковъчни или други дефекти, от 
които не произтича риск за 
общественото здраве и здравето на 
животните;

д) продукти от животински произход, 
различни от кухненски отпадъци, от 
които не произтича риск за 
общественото здраве и здравето на 
животните и които след пускането им 
на пазара с цел консумация от човека 
или хранене на животни, вече не са 
предназначени за такава консумация 
или такова хранене на животни поради 
търговски причини или поради 
производствени проблеми или 
опаковъчни или други дефекти;
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Or. de

Обосновка

Смяна на мястото на изречението „от които не произтича риск за общественото 
здраве и здравето на животните”, за да стане ясно, че то се отнася за кухненските 
отпадъци.

Изменение 41

Предложение за регламент
 Член 13 – буква з 

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) пресни странични продукти от водни 
животни, произхождащи от 
предприятия или обекти, произвеждащи 
продукти за консумация от човека;

з) странични продукти от водни 
животни, произхождащи от 
предприятия или обекти, произвеждащи 
продукти за консумация от човека;

Or. de

Обосновка

Думата „пресни” трябва да се заличи. Не е ясно защо тук да не се включват пресни 
странични продукти от водни животни. Освен това понятието „пресни” е предмет 
на широко тълкуване и към него не могат да се приложат обективни критерии.

Изменение 42

Предложение за регламент
 Член 13 – буква к 

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) умрели животни и части от тях 
от зоологическите родове Rodentia и 
Lagomorpha, с изключение на 
материал от категория 1 или 
категория 2, посочен в член 12, букви 
а)—ж);

заличава се

Or. de



PR\760933BG.doc 33/63 PE418.148v01-00

BG

Обосновка

Труповете на умрелите животни – с изключение на умъртвените по търговски 
причини еднодневни пилета – винаги са материал от категория 2.

Изменение 43

Предложение за регламент
 Член 13 – Буква „л” 

Текст, предложен от Комисията Изменение

l) обработени и необработени кожи, 
копита, пера, вълна, рога, косми и 
козина от умрели животни, различни от 
посочените в буква в), които не са 
показали признаци на болест, която се 
предава чрез този продукт на човека или 
животните;

l) обработени и необработени кожи, 
копита, пера, вълна, рога, косми и 
козина от умрели животни, различни от 
посочените в буква б), които не са 
показали признаци на болест, която се 
предава чрез този продукт на човека или 
животните;

Or. de

Обосновка

Тук очевидно се има предвид препратка към буква б), а не към буква в). 

Изменение 44

Предложение за регламент
 Член 13 – буква м а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ма) отпадъци от търговията на 
дребно и търговията на едро .

Or. de

Обосновка

Отпадъците от търговията на дребно и търговията на едро носят риск, подобен на 
този при кухненските и хранителните отпадъци, поради което трябва да бъдат 
експлицитно дефинирани като материал от дадена категория. В случай, че са 
развалени, с предложение за изменение на член 1, буква „и” (НОВА) се гарантира, че 
такива материали ще се отнасят към 2.
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички лица, които експедират, 
транспортират или получават
странични животински продукти или 
производните им продукти, водят
документация за пратките и отнасящите 
се към тях търговски документи или 
здравни сертификати.

1. Всеки оператор, който експедира, 
транспортира. или получава
странични животински продукти или 
производните им продукти, води
документация за пратките и отнасящите 
се към тях търговски документи или 
здравни сертификати.

Or. de

Обосновка

Тук трябва да се казва „всеки оператор, който …”, тъй като понятието „лице” не е 
дефинирано в член 2,а в член 2 (12) е дефинирано понятието „оператор”.

Изменение 46

Предложение за регламент
 Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предприятията, преработващи 
странични животински продукти, 
предприятията за превръщане на 
странични животински продукти в 
биогаз и компост и предприятията, 
боравещи с повече от една категория 
странични животински продукти, 
разработват процедурата, посочена в 
параграф 1 в съответствие с 
принципите на анализа на риска и 
контрола на критичните точки 
(HACCP).

3. Предприятията, преработващи 
странични животински продукти, 
предприятията за превръщане на 
странични животински продукти в 
биогаз и компост и предприятията, 
боравещи с повече от една категория 
странични животински продукти, 
разработват една или повече процедури, 
които съгласно параграф 1 отговарят 
на  принципите на анализа на риска и 
контрола на критичните точки 
(HACCP).

Операторите на такива предприятия са 
длъжни по-специално:

Операторите на такива предприятия са 
длъжни по-специално:

a) да идентифицират и контролират a) идентифициране на опасностите, 
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критичните точки в предприятията; които трябва да се предотвратят, 
отстранят или редуцират до 
приемливи нива,

б) да установят и приложат методи 
за следене и проверка на критичните 
точки;

б) идентифициране на критичните 
контролни точки на етапа или 
етапите, на който или които 
контролът е крайно необходим, за да 
се предотврати, отстрани или да се 
редуцира до приемливи нива 
определена опасност,

в) когато продуктът, получен след 
преработката, не се унищожава 
пряко на същото място чрез изгаряне, 
съвместно изгаряне, горене или друг 
алтернативен метод на 
унищожаване, разрешен съгласно член 
22, буква а), да вземат 
представителни проби с цел проверка 
на съответствието,

в) установяване на критични граници 
в критичните контролни точки, 
разграничаващи приемливостта от 
неприемливостта за 
предотвратяването, 
отстраняването или редуцирането 
на идентифицираните опасности,

i) на всяка преработена партида със 
стандартите, заложени в мерки, 
приети в съответствие с параграф 6 
от настоящия член, по-специално що 
се отнася до методите на преработка 
и микробиологичната безопасност на 
крайния продукт,
ii) с максимално допустимите нива на 
физични и химични остатъци, 
установени от законодателството на 
Общността;
г) да водят документация за 
резултатите от съответно 
проверките и изследванията, 
посочени в букви б) и в), която да 
съхраняват в продължение на 
минимум две години за представяне на 
компетентните органи;

г) установяване и изпълнение на 
ефективни процедури на наблюдение и 
контрол на критичните точки,

гa) установяване на коригиращи 
действия, когато наблюдението 
показва, че дадена критична 
контролна точка не е под контрол,
гб) установяване на процедури, които 
следва да се провеждат редовно, за 
проверка на това дали мерките, 
описани в букви a) - д) действaт 
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ефективно,
гв) създаване на документи и записи, 
съизмерими с характера и размера на 
предприятието за храни, за да се 
покаже ефективното прилагане на 
описаните в букви a) - е) мерки. При 
всяко изменение в продукта, процеса 
или етапа, операторите на 
предприятия за храни преразглеждат 
процедурата и правят необходимите 
промени в нея.

д) да въведат система, гарантираща 
проследяемостта на всяка експедирана 
партида.

д) въвеждане на система, гарантираща 
проследяемостта на всяка експедирана 
партида.

Or. de

Обосновка

За по-голяма яснота и приложимост тук е използвана формулировката от Регламент 
(EО) № 852/2004.

Изменение 47

Предложение за регламент
 Член 18 – параграф 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) хранене на сухоземни животни от 
даден вид с преработени животински 
протеини, добити от трупове или части 
от трупове на животни от същия вид;

a) хранене на сухоземни животни от 
даден вид, с изключение на животни с 
ценна кожа,  с преработени 
животински протеини, добити от 
трупове или части от трупове на 
животни от същия вид;

Or. de

Обосновка

При храненето на животни с ценна кожа с преработени животински протеини в 
съответствие с член 18, параграф а, буква а и използването за паша на площи, 
третирани с органични торове, респ. използването за хранене на окосена растителна 
маса от такива площи, става дума за основни разпоредби от регламента. Те не би 
трябвало да се включват в разпоредбите за прилагане съгласно член 18, параграф 2. 
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Затова член 18, параграф 2 следва да се заличи и да се внесат съответни поправки в 
параграф 1.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) хранене на селскостопански животни 
с растителна маса, директно чрез паша 
или чрез окосена растителна маса от 
земя, на която са полагани органични 
торове или подобрители на почвата, 
различни от оборски тор;

в) хранене на селскостопански животни 
с растителна маса, директно чрез паша 
или чрез окосена растителна маса от 
земя, на която са полагани органични 
торове или подобрители на почвата, 
различни от оборски тор, освен ако
окосяването на растителната маса 
или използването на площите за 
паша се извърши след период на 
изчакване, чрез който да се гарантира 
достатъчен контрол върху риска за 
здравето на човека и животните и 
този период да трае най-малко 21 
дни;

Or. de

Обосновка

Трябва да се даде възможност за използване на висококачествен оборски тор и 
висококачествени органични торове за селскостопански площи с цел устойчиво 
използване на ресурсите. В действащата към настоящия момент директива се 
посочва период от 21 дни. Тъй като ефектът от този период на изчакване може да 
зависи от атмосферните условия, трябва да се установи период на изчакване 
съобразно риска, който не бива да е по-малък от 21 дни. Виж също мотивите към 
член 18, параграф 2.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел гарантиране на 
еднообразното прилагане на 

заличава се
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забраните, предвидени в параграф 1, 
Комисията може да установява 
правила по прилагането и мерки, 
които допускат:
a) хранене на животни с ценна кожа с 
преработени животински протеини, 
добити от трупове или части от 
трупове на животни от същия вид, 
чрез дерогация от параграф 1, буква 
а); и
б) хранене на селскостопански 
животни с растителна маса от земя, 
на която са полагани органични 
торове или подобрители на почвата, 
при условие че пашата или 
коситбата се провежда след като е 
изминал изчаквателен период, който 
гарантира адекватен контрол на 
рисковете за общественото здраве и 
здравето на животните, чрез 
дерогация от параграф 1, буква в.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, като го 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
48, параграф 4.

Or. de

Обосновка

При храненето на животни с ценна кожа с преработени животински протеини в 
съответствие с член 18, параграф а, буква а и използването за паша на площи, 
третирани с органични торове, респ. използването за хранене на окосена растителна 
маса от такива площи, става дума за основни разпоредби от регламента. Те не би 
трябвало да се включват в разпоредбите за прилагане съгласно член 18, параграф 2. 
Затова член 18, параграф 2 следва да се заличи и да се внесат съответни корекции в 
параграф 1.



PR\760933BG.doc 39/63 PE418.148v01-00

BG

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 19 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) в случай на материали от 
категория 1, посочени в член 11, буква 
в), подложени на процес на 
детоксификация в съответствие с 
член 8, параграф 2 от Директива 
2002/32/ЕО и употребявани в 
съответствие с член 21, букви в), г) и 
д);

заличава се

Or. de

Обосновка

Вследствие прилагането на този член може да се използва материал от категория 1 
като изходен материал за храна за животни.В рамките на този регламент би 
трябвало само определен материал от категория 3 да може да се преработва в храна 
за животни.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 21 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) преработвани в одобрено 
предприятие, с изключение на 
материали, които са се променили 
поради разлагане, замърсяване или 
развала, така че представляват 
неприемлив риск за общественото 
здраве или здравето на животните, и 
използвани като

в) преработвани в одобрено 
предприятие и използвани като

Or. de

Обосновка

Материал от категория 3 по дефиниция не може да представлява " неприемлив риск 
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за общественото здраве или здравето на животните". За по-голяма яснота в член 12 
буква и)  (НОВ) развален материал, който преди спадаше към категория 3, се 
дефинира като материал от категория 2.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 21 – буква в – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) материал за фураж за селскостопански 
животни или за храненето на 
селскостопански животни, различни 
от животни с ценна кожа, и пускани 
на пазара в съответствие с член 24, 
освен в случаите на материали, 
посочени в член 13, букви л) и м);

i) материал за фураж за селскостопански 
животни и пускани на пазара в 
съответствие с член 24, освен в случаите 
на материали, посочени в член 13, букви 
л) и м);

Or. de

Обосновка

Не е ясно кои животни се имат предвид в израза " или за храненето на 
селскостопански животни, различни от животни с ценна кожа ", това очевидно е 
повторение. Ако се заличи този израз, става ясно, че материал от категория 3 може 
да се използва както като материал за фураж, така и директно за хранене на 
животни с ценна кожа. Срв. също член 23 I е) и член 24 I , Член 41 I a.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 21 – буква в – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) за храненето на животни с ценна 
кожа; или

ii) за храненето на животни с ценна 
кожа; 

Or. de

Обосновка

За съгласуване с предложение за изменение на член 21, буква в), точка iiia.
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 21 – буква в – точка iii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii a) за хранене на домашни любимци.

Or. de

Обосновка

Вж. мотивите към предложение за изменение на член 22, буква д). 

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 21 – буква з a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зa) да се полагат върху площи без 
преработка, когато става дума за 
мляко, млечни продукти или 
коластра;

Or. de

Обосновка

За по-голяма яснота, че посочените материали могат да се полагат върху площи и 
когато става дума за материал от категория 3. Член 20, буква е) позволява полагане
върху площи на материал от категория 2.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 21 – буква з б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) при кухненски и хранителни 
отпадъци в съответствие с член 13, 
буква м) да се преработят в 
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инсталация за биогаз или 
компостиране съгласно посочените в 
член 48, параграф 3 разпоредби или, до 
приемането на такива разпоредби,
съгласно националното 
законодателство;

Or. de

Обосновка

В действащата сега директива по отношение на преработката на кухненски и 
хранителни отпадъци се предвижда възможност за прилагане на националното 
законодателство. До приемането на ефективна общностна правна уредба трябва да 
се запази действието на националното законодателство.

Изменение 57

Предложение за регламент
 Член 22 – буква д – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) използвани за храненето на 
домашни любимци;

заличава се

Or. de

Обосновка

Разрешението за държавите-членки да използват непреработени материали от 
категории 2 и 3 за храна на домашни любимци противоречи на принципите за 
хармонизиране на разпоредбите за странични животински продукти и би могло да 
доведе до недостатъчен контрол върху използването на тези материали като храна 
за домашни любимци. Непреработени материали от категория 2 не трябва да се 
използват за храна на домашни любимци. По тази причина буква в), точка ii от член 
21 става буква в),точка  iv (НОВА).
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Изменение 58

Предложение за регламент
 Член 22 – буква е 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) в случая на материали от категория 3, 
посочени в член 13, буква е), и на други 
странични животински продукти, 
отстранени в хода на хирургична 
интервенция върху живи животни, 
унищожавани на територията на 
стопанството, ако това е разрешено от 
компетентния орган.

е) в случая на материали от категория 3, 
посочени в член 13, буква е), и на други 
странични животински продукти, 
отстранени в хода на хирургична 
интервенция върху живи животни, 
унищожавани на територията на 
стопанството.

Or. de

Обосновка

Не е приемливо ветеринарният лекар след всяка хирургична интервенция да отправя 
запитване до компетентния орган как да процедира с получения материал.

Изменение 59

Предложение за регламент
 Член 23 – параграф 1 – буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) полагане върху земи на определени 
странични животински продукти, 
органични торове и подобрители на 
почвата;

заличава се

Or. de

Обосновка

Виж също обосновката към член 18, параграф 1, буква в и член 18, параграф 2.
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Изменение60

Предложение за регламент
 Член 23 – параграф 1 – буква ж 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) нивото на риск за общественото 
здраве или здравето на животните по 
отношение на определени материали, 
което се счита за неприемливо по 
смисъла на член 21, буква в).

заличава се

Or. de

Обосновка

След включване на материала в категория 2 вече не е необходимо изготвяне на 
разпоредби за прилагане. 

Изменение 61

Предложение за регламент
 Член 23 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) съхранението, приемането, 
събирането и транспортирането на 
кухненски и хранителни отпадъци;

Or. de

Обосновка

По отношение на съхранението, приемането, събирането и транспортирането на 
кухненски и хранителни отпадъци също трябва да действат единни разпоредби за 
целите на създаване на единни икономически условия в ЕС.
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Изменение 62

Предложение за регламент
 Член 24 – параграф 2 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, целящи да гарантират 
проследяемостта и предотвратяването 
на кръстосано замърсяване, които се 
прилагат при насочването на материал, 
годен за консумация от човека, към 
хранене на животните или приложение 
като материал за фуражи.

б) условията, целящи да гарантират 
проследяемостта и предотвратяването 
на кръстосано замърсяване, които се 
прилагат при насочването на материал, 
за който е издадено разрешение, към 
хранене на животните или приложение 
като материал за фуражи.

Or. de

Обосновка

Понятието „годен за консумация от човека” тук е твърде тясно и не включва всички 
материали, които могат да се преработват на фуражи.

Изменение 63

Предложение за регламент
 Член 25 – параграф 1 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са съответно произведени в 
съответствие с условията за 
стерилизиране под налягане или в 
съответствие с други условия за 
предотвратяване появата на рискове за 
общественото здраве и здравето на 
животните в съответствие с раздел 2 и 
евентуалните мерки, установени в 
съответствие с параграф 2;

б) са съответно произведени в 
съответствие с условията 
(стерилизиране под налягане или в 
съответствие с други условия) за 
предотвратяване появата на рискове за 
общественото здраве и здравето на 
животните в съответствие с раздел 2 от 
тази глава и евентуалните мерки, 
установени в съответствие с параграф 2;

Or. de

Обосновка

За по-голяма яснота. Наред със стерилизирането под налягане могат да се приложат 
и други мерки, например споменатото в сега действащата директива 
пастьоризиране.
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Изменение 64

Предложение за регламент
 Член 25 – параграф 1 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в случая на органични торове и 
подобрители на почвата, получени от 
протеинов материал, същите са 
смесени с компонент, който изключва 
по-нататъшното приложение на 
сместа с цел хранене на животните; 
и

заличава се

Or. de

Обосновка

Смисълът на член 25 е да се предотврати торове от животински протеини да се 
използват като храна за животните и служи за транспониране на Регламент (EО) 
999/2001. Става дума за допълнително задължение, освен задълженията съгласно 
Директива (EО) 181/2006. Член 18, параграф 1, буква в) също може да се приложи в 
случая. Въвеждането на генерално задължение за означаване не е реалистично. 
Примери за това са торове от рога, кръвни продукти. При компост и 
ферментационни остатъци няма опасност да бъдат поети от селскостопански 
животни.

Изменение 65

Предложение за регламент
 Член 25 – параграф 2 – буква в 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) компонентите, които да се 
смесват с органични торове или 
подобрители на почвата;

заличава се

Or. de

Обосновка

Чрез установяване на сроковете в предложението за изменение на член 18, параграф 
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1, буква в) отпада необходимостта от смесване на други материали с подобрители на 
почвата от животински произход. Виж също мотивите към предложението за 
изменение на член 25, параграф 1, буква в).

Изменение 66

Предложение за регламент
 Член 25 – параграф 2 – буква г 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) допълнителните условия като 
например какви вещества или методи 
се използват за маркиране, и 
минималните пропорции, които се 
спазват при приготвянето на сместа 
с цел изключване приложението на 
такива торове или подобрители на 
почвата за цели на храненето на 
животните.

заличава се

Or. de

Обосновка

Чрез установяване на сроковете в предложението за изменение на член 18, параграф 
1, буква в) отпада необходимостта от смесване на други материали с подобрители на 
почвата от животински произход. Виж също мотивите към предложението за 
изменение на член 25, параграф 1, буква в).

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган може чрез 
дерогация от раздели 1 и 2 да разреши 
приложението на странични 
животински продукти и производните 
им продукти за изложбени образци и за 
диагностични, образователни или 
научноизследователски цели при 
условия, които гарантират контрола над 
рисковете за общественото здраве и 

1. Компетентният орган може чрез 
дерогация от раздели 1 и 2 от тази 
глава да разреши приложението на 
странични животински продукти и 
производните им продукти за 
изложбени образци и за диагностични, 
образователни или 
научноизследователски цели при 
условия, които гарантират контрола над 
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здравето на животните. рисковете за общественото здраве и 
здравето на животните.

Or. de

Обосновка

За яснота, в противен случай връзката не е ясна.

Изменение 68

Предложение за регламент
 Член 27 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган може чрез 
дерогация от раздели 1 и 2 да разреши, 
при условия, които гарантират контрола 
над рисковете за общественото здраве и 
здравето на животните, събирането и 
приложението на:

1. Компетентният орган може чрез 
дерогация от раздели 1 и 2 от тази 
глава да разреши, при условия, които 
гарантират контрола над рисковете за 
общественото здраве и здравето на 
животните, събирането и приложението 
на:

Or. de

Обосновка

За яснота, в противен случай връзката не е ясна.

Изменение 69

Предложение за регламент
 Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентният орган може да 
разреши чрез дерогация от раздел 1 и 2 
и в съответствие с условията, 
определени съгласно параграф 3 от 
настоящия член, даването за храна на 
материал от категория 1, посочен в член 
11, буква б), подточка ii), на животни в 
зоологически градини и на застрашени 

2. Компетентният орган може да 
разреши чрез дерогация от раздел 1 и 2 
от тази глава и в съответствие с 
условията, определени съгласно 
параграф 3 от настоящия член, даването 
за храна на материал от категория 1, 
посочен в член 11, буква б), подточка ii), 
на животни в зоологически градини и на 
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или защитени видове лешоядни птици, 
живеещи в своето естествено 
местообитание.

застрашени или защитени видове 
лешоядни птици, живеещи в своето 
естествено местообитание.

Or. de

Обосновка

За яснота, в противен случай връзката не е ясна.

Изменение 70

Предложение за регламент
 Член 28 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган може чрез 
дерогация от раздели 1 и 2 да разреши 
унищожаването

1. Компетентният орган може чрез 
дерогация от раздели 1 и 2 от тази 
глава да разреши унищожаването

Or. de

Обосновка

За яснота, в противен случай връзката не е ясна.

Изменение 71

Предложение за регламент
 Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.  Заинтересованите страни изпращат 
заявлението си до компетентния орган 
на държавата-членка, в която 
възнамеряват да използват 
алтернативния метод.

2. Заинтересованите страни изпращат 
заявлението си до компетентния орган 
на държавата-членка, в която 
възнамеряват да използват 
алтернативния метод. Заявленията се 
третират като поверителни до 
вземане на окончателно решение.

Or. de
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Обосновка

Заинтересованите страни ще имат икономически интерес от подаването на 
заявления и по тази причина другите заявители не бива да имат достъп до тях.

Изменение 72

Предложение за регламент
 Член 29 – Параграф 3 – Абзац 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган в срок от два
месеца от получаването на 
окомплектованото заявление оценява 
дали то съответства на стандартния 
формат за заявления, посочен в 
параграф 10.

3. Компетентният орган в срок от един
месец от получаването на 
окомплектованото заявление оценява 
дали то съответства на стандартния 
формат за заявления, посочен в 
параграф 10.

Or. de

Обосновка

Срокът от един месец е достатъчен за проверка дали заявлението съответства на 
стандартния формат. Всичко останало би означавало забавяне на работата повече, 
отколкото е нужно.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В надлежно обосновани случаи, 
когато органът изисква допълнителна 
информация от заявителите, срокът, 
посочен в член 5, може да спре да тече.

6. В надлежно обосновани случаи, 
когато органът изисква допълнителна 
информация от заявителите, срокът, 
посочен в параграф 5, може да спре да 
тече.

Or. de

Обосновка

Грешка при превода.
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Изменение 74

Предложение за регламент
 Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган на равни 
интервали от време упражнява 
официален контрол и надзор в 
одобрените или регистрирани 
предприятия и обекти и в 
производствените помещения, за които 
е предоставена информация в 
съответствие с член 40, параграф 3.

1. Компетентният орган на равни 
интервали от време упражнява 
официален контрол и надзор в 
одобрените или регистрирани 
предприятия и обекти, при експедиция 
в други държави-членки, внос, 
транзит и износ, както и в 
производствените помещения, за които 
е предоставена информация в 
съответствие с член 40, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Допълнението "експедиция в други държави-членки, внос, транзит и износ"е 
необходимо, тъй като за целите на пълния контрол върху риска са необходими не само 
проверки на предприятия и обекти, но и на превози (срв. напр. член 50 от Регламент 
(EО) № 1013/2006).

Изменение 75

Предложение за регламент
 Член 31 – параграф 1 – буква б – точка ii – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поради причини, свързани с 
инфраструктурата на предприятието,

– поради причини, свързани с 
изграждането на предприятието или 
на обекта,

Or. de

Обосновка

Понятието „инфраструктура” е много широко, един оператор не може да отговаря 
за инфраструктурата, която води до неговото предприятие или неговия  обект.
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Изменение 76

Предложение за регламент
 Член 31 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) издава конкретни указания към 
предприятията и обектите с цел 
отстраняване на съществуващи
недостатъци.

Or. de

Обосновка

За оператора трябва да е ясно какви конкретни указания трябва да изпълнява. Това 
служи за гарантиране на сигурност при планиране.

Изменение 77

Предложение за регламент
 Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация от параграфи 1—4, 
посочени в тях странични животински 
продукти или производните им 
продукти, които са смесени или 
замърсени с някой от отпадъците, 
посочени като опасни в Решение 
2000/532/ЕО, се изпращат в други 
държави-членки само при спазване на 
изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 1013/2006.

5. Чрез дерогация от параграфи 1—4, 
посочени в тях странични животински 
продукти или производните им 
продукти, които са смесени или 
замърсени с някой от отпадъците, се 
изпращат в други държави-членки само 
при спазване на изискванията на 
Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Or. de

Обосновка

Заличаването на израза "посочени като опасни в Решение 2000/532/ЕО"е необходимо, 
за да се предотврати смесването и износа на странични животински продукти, 
които попадат под действието на забраната за износ съгласно член 36 от Регламент 
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(EО) № 1013/2006 (напр. домакински отпадъци). Виж също член 35, параграф 2, буква 
б) и член 37, параграф 5, буква б).

Изменение 78

Предложение за регламент
 Член 35 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) странични животински продукти или 
производните им продукти, смесени или 
замърсени с някой от отпадъците, 
посочени като опасни в Решение 
2000/532/ЕО, се осъществява 
единствено при спазване изискванията 
на Регламент (ЕО) № 1013/2006;

б) странични животински продукти или 
производните им продукти, смесени или 
замърсени с някой от отпадъците, се 
осъществява единствено при спазване 
изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 1013/2006;

Or. de

Обосновка

Заличаването на израза " посочени като опасни в Решение 2000/532/ЕО"е необходимо, 
за да се предотврати смесването и износа на странични животински продукти, 
които попадат под действието на забраната за износ съгласно член 36 от Регламент 
(EО) № 1013/2006 (напр. домакински отпадъци). Виж също член 33, параграф 5 и член 
37, параграф 5, буква б) 

Изменение 79

Предложение за регламент
 Член 37 – параграф 5 – буква б 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) странични животински продукти или 
производните им продукти, смесени или
замърсени с някой от отпадъците, 
посочени като опасни в Решение 
2000/532/ЕО, се осъществява 
единствено при спазване изискванията 
на Регламент (ЕО) № 1013/2006.

б) странични животински продукти или 
производните им продукти, смесени или 
замърсени с някой от отпадъците, се 
осъществява единствено при спазване 
изискванията на Регламент (ЕО) 
№ 1013/2006.

Or. de
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Обосновка

Заличаването на израза " посочени като опасни в Решение 2000/532/ЕО"е необходимо, 
за да се предотврати смесването и износа на странични животински продукти, 
които попадат под действието на забраната за износ съгласно член 36 от Регламент 
(EО) № 1013/2006 (напр. домакински отпадъци). Виж също член 33, параграф 5 и член 
35, параграф 2, буква б).

Изменение 80

Предложение за регламент
 Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41 заличава се
Пускане на пазара на други производни 

продукти
 извън хранителната верига на 

животните
1. Операторите могат да пускат на 
пазара производни продукти, различни 
от посочените в член 2, параграф 3, 
при условие че
a) тези продукти
i) не са с целево приложение като 
фуражен материал за хранене на 
селскостопански животни или за 
наторяване на земи, от които ще се 
хранят такива животни, или
ii) са предназначени за храненето на 
животни с ценна кожа; и
б) контролът над рисковете за 
общественото здраве и здравето на 
животните е гарантиран чрез:
i) безопасно получаване в 
съответствие с член;
ii) Безопасна обработка в 
съответствие с член 43, когато 
безопасното получаване не гарантира 
достатъчен контрол; или
iii) проверка, че продуктите се 
използват само за безопасни крайни 
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приложения в съответствие с член 
44, когато безопасната обработка не 
гарантира достатъчен контрол.
2. Операторите могат също така без 
ограничения да пускат на пазара 
производните продукти, посочени в 
параграф 1, при условие че Комисията 
е определила крайна точка в 
производствената верига в 
съответствие с член 46, параграф 2, 
буква а), след която тези продукти 
вече не представляват значим риск за 
общественото здраве и здравето на 
животните.

Or. de

Обосновка

Съществува възможност за преработка на странични животински продукти до 
степен, при която вече няма риск за здравето на човека и животните. Крайната 
точка е централна концепция в преработения нов регламент и ограничава 
дефинираното в раздел 1 от глава 1 приложно поле на регламента. По тази причина 
крайната точка трябва да бъде описана още в този раздел, а не едва в член 41. Виж и  
изменението към член 5 (НОВ).

Изменение 81

Предложение за регламент
 Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51 заличава се
Преходна мярка

Предприятията, обектите и 
ползвателите, одобрени или 
регистрирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1774/2002 преди 
[датата на прилагане на настоящия 
регламент] се считат за одобрени или 
съответно регистрирани в 
съответствие с настоящия 
регламент.
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Or. de

Обосновка

За по-голяма яснота прехвърляне в член 8, параграф 4. Съгласно Регламент (EО) №. 
1774/2002 не е възможно одобряване на ползватели, тъй като това понятие там не 
съществува.

Изменение 82

Предложение за регламент
Приложение I (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи хигиенни изисквания при 
боравене с и преработка на странични 

животински продукти 
Раздел 1

Хигиенни изисквания при боравене с 
материал от категории 1, 2 и 3 в 

междинни предприятия 
Глава I

Хигиенни изисквания за материал от 
категория 3 в междинни предприятия 
1. Предприятието не бива да се 
използва за други дейности, различни 
от въвеждането, събирането, 
сортирането, раздробяването, 
охлаждането, замразяването на 
блокове, временното складово 
съхранение и експедицията на 
материал от категория 3.
2. Сортирането на материал от 
категория 3 трябва да се извършва 
така, че да се избегне всякакъв риск 
от разпространение на болести по 
животните.
3. През целия период на събиране и 
складово съхранение материалът от 
категория 3 трябва да се обработва и 
съхранява отделно от материала от 
други категории с цел 
предотвратяване на 
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разпространението на патогени.
4. Материалът от категория 3 
трябва да се съхранява съгласно 
предписанията и, ако се налага, да 
бъде охладен или замразен до момента 
на експедирането му.

Глава II
Хигиенни изисквания за материал от 

категории 1 и 2 в междинни 
предприятия

1. Предприятието не бива да се 
използва за други дейности, различни 
от въвеждането, събирането, 
обработката, временното складово 
съхранение и експедицията на 
материал от категории 1 и 2.
2. Сортирането на материал от 
категории 1 и 2  трябва да се 
извършва така, че да се избегне 
всякакъв риск от разпространение на 
болести по животните.
3. През целия период на събиране и 
складово съхранение материалът от 
категории 1 и 2 трябва да се 
обработва и съхранява отделно от 
материал от  категория 3 с цел 
предотвратяване на 
разпространението на патогени.
4. Материалът от категории 1 и 2 
трябва да се съхранява съгласно 
предписанията при спазване на 
подходящи температурни условия до 
момента на експедирането му.
5. Отпадните води, доколкото е 
практически възможно в рамките на 
разумен разход, трябва да се 
третират така, че да не остават 
патогени.

Раздел II
Хигиенни изисквания при 

преработката на странични 
животински продукти в 

преработващи предприятия 
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Глава I
Общи хигиенни изисквания 

1. Страничните животински 
продукти се преработят възможно 
най-бързо след постъпването им. До 
момента на преработка те трябва да 
се съхраняват съгласно 
предписанията.
2. Контейнери, съдове и превозни 
средства за транспортиране на 
непреработен материал се почистват 
в определените за тази цел зони. 
Зоната трябва да е разположена и 
изградена така, че да се избегне риска 
от пренасяне на патогени в 
преработените продукти.
3. Лицата, които работят в 
нечистата зона, не трябва да влизат 
в чистата зона, без преди това да са 
сменили работното облекло и 
обувките си или без да са ги 
дезинфекцирали. Оборудване и уреди 
не бива да се пренасят от нечистата 
в чистата зона, без преди това да 
бъдат почистени и дезинфекцирани. 
Трябва да се установи ред по 
отношение на движението на хора, за 
да може то да се контролира и да се 
документира правилното използване 
на зоните за дезинфекция на краката 
и колелата на превозните средства.
4. Отпадните води от нечистите 
сектори, доколкото е практически 
възможно в рамките на разумен 
разход, се третират така, че да не 
остават патогени.
5. Провеждат се системни 
превантивни мерки срещу птици, 
гризачи, насекоми и други вредители. 
За тази цел се използва 
документирана програма за борба с 
вредителите.
6. За всички части на предприятието 
се утвърждават и документират 
дейности по почистването. За 
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почистването се предоставят 
подходяща екипировка и почистващи 
препарати.
7. Хигиенните тестове трябва да 
включват редовни проверки на 
околната среда и оборудването. 
Графиците и резултатите от 
проверката трябва да се 
документират и да се съхраняват 
най-малко за срок от две години.
8. Съоръженията и оборудването 
трябва да се поддържат в добро 
състояние, а измервателните уреди 
да се калибрират на редовни 
интервали от време 
9. Производните продукти трябва да 
се третират и съхраняват така в 
преработващото предприятие, че да 
се изключи разпространението на 
патогени.
10. Проби от производни продукти, 
предназначени за биогаз, 
компостиране или депониране, които 
са взети директно след топлинната 
обработка, трябва да не съдържат 
устойчиви на високи температури 
патогенни бактериални спори (в 1 г 
от продукта да няма Clostridium 
perfringens).

Глава II
Специални изисквания за преработка 

на материал от категория 3 
1. Критичните точки, въз основа на 
които се определя обхвата на 
топлинната обработка в 
преработвателния процес, са 
посочени за всеки метод на 
преработка в разпоредбите за 
прилагане към този регламент. 
Следва да се включат следните 
критични точки:
(a) големината на частиците на 
суровия материал;
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(б) температурата, достигната в 
процеса на топлинна обработка;
(в) налягането, приложено върху 
суровия материал и
(г) продължителността на процеса 
на топлинна обработка или на 
подаването в една непрекъсната 
система. 
За всяка критична точка трябва да се 
определят минимални стандарти за 
преработка.
2. Документацията трябва да се 
съхранява най-малко в продължение 
на две години и от нея да е видно, че за 
всяка критична точка са приложени 
минималните стандарти.
3. За постоянното наблюдение на 
преработвателния процес се 
използват прецизно калибровани
измервателни уреди/записващи 
устройства. Документираните данни 
за калиброването се съхраняват.
4. Преди преработката страничните 
животински продукти се проверяват 
за наличие на чужди тела. Ако са 
налице такива, се отстраняват 
незабавно.
5. Материал, който не е подложен 
изцяло на специфичната топлинна 
обработка, трябва още веднъж да 
мине през топлинна обработка или да 
бъде събран и преработен отново, или 
да бъде отстранен като отпадък 
съгласно този регламент.

Глава III
Стандарти за преработка на 
материал от категории 1 и 2

С изключение на случаите, в които 
компетентният орган изисква 
прилагане на метода за преработка 
съгласно член  19, буква  a), точка ii 
или член 20 буква  a), точка ii от 
настоящия регламент, материалът 
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от категории 1 и 2, предназначен за 
самостоятелно изгаряне или изгаряне 
заедно с други материали, се 
преработва в съответствие с глава III 
от това приложение.

Or. de

Обосновка

Общите хигиенни изисквания не трябва да бъдат част от разпоредбите за прилагане, 
които се определят в процедурата по комитология; те са от принципно значение и 
затова трябва да се включат в основния текст. Виж също член 9, буква г), точка i.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Многобройните кризи през периода 1997 – 2002 г. (луда крава, утайки от 
пречиствателни съоръжения, диоксин, развалено месо) наложиха в много области на 
производството на хранителни продукти необходимостта от въвеждане на общи 
европейски правила. Особено продуктите, които не могат да се използват за 
консумация от човека, попаднаха под кръстосания огън на обществената критика. 
Възникна необходимостта от спазване на концепцията "от потребителя до 
производителя " във всички сектори на производство на хранителни продукти. В 
случай на криза трябва да се осигури възможност за гарантиране на обратното 
проследяване на продуктите, за да може по най-бърз начин да се установи причината за 
епидемиите по животните или за други застрашаващи здравето събития. За тази цел 
Европейският парламент прие Регламент (EО) № 1774/2002, който е в сила от 1 май 
2003 г. Този регламент урежда хигиенните норми за животинските продукти, които не 
са предназначени за консумация от човека. След влизането в сила на този регламент 
различните проверки на място и информацията, предоставена от държавите-членки, 
доведоха до следния резултат: Не във всички случаи е гарантирано необходимото 
обратно проследяване. Трябва да се изясни взаимодействието на действащите 
регламенти с други правни актове на Европейския съюз, например с регламентите за 
хигиената. Все още има трудности при ясното разграничаване на един страничен 
продукт от кланицата от един производен продукт. За изясняване на този и на други 
констатирани проблеми Комисията представи предложение за изменение на Регламент 
(EО) № 1774/2002. 

В частност трябваше да се изясни кога се достига крайната точка от жизнения цикъл на 
страничните животински продукти. Също така беше необходимо да се отстрани 
правната несигурност по отношение на приложното поле на правните актове за 
странични животински продукти от дивеч, живеещ на свобода. 

Новият регламент трябва да допринесе и за подобряване на взаимодействието с други 
регламенти. Като цяло може да се приеме, че новият регламент ще отстрани много от 
проблемите на предходния регламент. Съществуват идеи в рамките на дефинициите на 
понятията в отклонение от досегашните регламенти да бъдат въведени нови 
дефиниции. Това не отговаря на желания цялостен подход. Потребителите трябва да се 
настройват към нови понятия, поради което това състояние следва да се промени. 
Възможни са най-различни подходи при намирането на решение – или да се 
документират дефинициите на понятията в тези регламенти, или да се извършват 
препратки към действащи регламенти, например регламентите за хигиената. 

Европейският парламент изразява съгласие с Европейската комисия, че е необходим по 
принцип хоризонтален регламент. Това обаче не бива да води дотам, че текстовете да 
съдържат само общи разпоредби, а важните за потребителите разпоредби да се 
включват в регламентите за прилагане. Затова Парламентът предлага в разпоредбите за 
прилагане в приложенията към регламента да се включат различни подходи. Това не 
трябва да се отнася до техническите детайли, те трябва както досега да бъдат уредени в 
регламентите за прилагане.
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От години Европейският парламент работи за преодоляването на бюрокрацията и 
приемането на регламенти, улесняващи прилагането. Настоящото предложение за 
регламент не е издържано изцяло в този дух. Затова предложеният от Комисията 
регламент трябва да се структурира наново, за да се внесе яснота и прегледност в 
разпоредбите. 

Както при останалите регламенти относно производството на хранителни продукти,
трябва да се запази подхода за търсене на отговорност от операторите.

Трябва да се уреди също доколко кухненските и хранителните отпадъци като важен 
протеинов резерв могат да се използват като храна за животни и дали това е 
невъзможно по хигиенни причини.
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