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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste 
sanitaareeskirjad (loomsete kõrvalsaaduste määrus)
(KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0345);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 152 lõike 4 punkti b, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0220/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A6-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lisaks tuleks selleks, et ära hoida 
metsloomadest tulenevaid ohtusid, selliste 
transmissiivse haiguse kahtlusega loomade 
rümpade või rümbaosade suhtes kohaldada 
käesolevas määruses sätestatud eeskirju. 
See ei tohiks endaga kaasa tuua kohustust 
koguda ja kõrvaldada oma looduslikus 
elupaigas surnud või küttimisel surmatud 
metsloomade kehasid. Kui peetakse kinni 
jahipidamise headest tavadest, võib 

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

Or. de

Selgitus

„Jahipidamise head tavad” on ebatäpne õiguslik määratlus, mida jahipidamisõigus sellisel 
kujul ei sisalda. Vt muudatusettepanekut artikli 2 lõike 2 punkti a kohta.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ühenduse õigusaktide järjepidevuse 
nimel tuleks käesolevas määruses 
kasutada veeloomade mõistet, mis on 
sätestatud 24. oktoobri 2006. aasta 
direktiivi 2006/88/EÜ (vesiviljelusloomade 
ja vesiviljelustoodete 
loomatervishoiunõuete ning teatavate 
veeloomadel esinevate taudide ennetamise 
ja tõrje kohta) artikli 3 lõike 1 punktis e.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Veeloomastik ja selle kõrvalsaadused hõlmavad nimetatud veeloomade kõrval samuti teisi 
veeloomi, eriti eri eluetappides selgrootuid, nagu putukate vastsed ja ussid, mida kasutatakse 
näiteks lemmikloomatoidu tootmisel. Vt muudatusettepanekut artikli 3 lõike 6 kohta.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Loomsete kõrvalsaadustega seotud 
toiminguid, mille tulemusena võib tekkida 
märkimisväärne oht inimeste ja loomade 
tervisele, tuleks teha ainult ettevõtetes, 
millele pädev asutus on eelnevalt andnud 
tunnustuse selliste toimingute tegemiseks.
Käesolev tingimus peaks eelkõige kehtima 
jäätmetehaste ja teiste ettevõtete suhtes, 
mis käitlevad ja töötlevad töötlemata 
loomseid kõrvalsaadusi. Tuleks lubada 
rohkem kui ühe kategooria loomsete 
kõrvalsaaduste käitlemist samas ettevõttes 
tingimusel, et hoitakse ära ristsaastumine. 
Lisaks tuleks lubada nende tingimuste 
muutmist, kui kõrvaldamiseks ja 
töötlemiseks mõeldud materjali hulk tekib 
laiaulatusliku haiguspuhangu tõttu, juhul 
kui ajutise kasutamisega sellistel muudetud 
tingimustel ei põhjustata haigusohu 
levimist.

(21) Loomsete kõrvalsaadustega seotud 
toiminguid, mille tulemusena võib tekkida 
märkimisväärne oht inimeste ja loomade 
tervisele, tuleks teha ainult ettevõtetes, 
millele pädev asutus on eelnevalt andnud 
loa. Käesolev tingimus peaks eelkõige 
kehtima loomsete kõrvalsaaduste 
käitlemisettevõtete ja teiste ettevõtete 
suhtes, mis käitlevad ja töötlevad 
töötlemata loomseid kõrvalsaadusi. Tuleks 
lubada rohkem kui ühe kategooria 
loomsete kõrvalsaaduste käitlemist samas 
ettevõttes tingimusel, et hoitakse ära 
ristsaastumine. Lisaks tuleks lubada nende 
tingimuste muutmist, kui kõrvaldamiseks 
ja töötlemiseks mõeldud materjali hulk 
tekib laiaulatusliku haiguspuhangu tõttu, 
juhul kui ajutise kasutamisega sellistel 
muudetud tingimustel ei põhjustata 
haigusohu levimist.

Or. de

Selgitus

Jäätmetehaste mõistet enam ei kasutata: loomsete kõrvalsaaduste käitlemisettevõte on 
nüüdseks üheselt määratletud ja kasutusele võetud.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Sõnnikut ja seedetrakti sisu ei ole vaja 
kõrvaldada, tingimusel, et asjakohase 
töötlemisega tagatakse haiguste leviku 
tõkestamine maapinnale laotamise ajal. 
Söödas ei tohiks kasutada kõrvalsaadusi, 

(29) Sõnnikut ja seedetrakti sisu ei ole vaja 
kõrvaldada, tingimusel, et asjakohase 
töötlemisega tagatakse haiguste leviku 
tõkestamine maapinnale laotamise ajal. 
Söödas ei tohiks kasutada kõrvalsaadusi, 
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mis tekivad loomadest, kes surevad 
põllumajandusettevõttes, ja haiguste (v.a 
transmissiivsed spongioossed 
entsefalopaatiad) kõrvaldamise eesmärgil 
tapetud loomadest. Piiranguid tuleks 
kohaldada ka imporditud loomsete 
kõrvalsaaduste suhtes, mida lubatakse 
ühendusse, kuigi nad ei ole ühenduse piiril 
tehtud kontrolli tulemuse kohaselt 
ühenduse õigusaktidega kooskõlas, ja 
saaduste suhtes, mis ei vasta ühenduse 
piires toimuva kontrolli ajal ühenduses 
kohaldatavatele nõuetele.

mis tekivad loomadest, kes surevad 
põllumajandusettevõttes, ja haiguste 
kõrvaldamise eesmärgil tapetud loomadest. 
Piiranguid tuleks kohaldada ka imporditud 
loomsete kõrvalsaaduste suhtes, mida 
lubatakse ühendusse, kuigi nad ei ole 
ühenduse piiril tehtud kontrolli tulemuse 
kohaselt ühenduse õigusaktidega 
kooskõlas, ja saaduste suhtes, mis ei vasta 
ühenduse piires toimuva kontrolli ajal 
ühenduses kohaldatavatele nõuetele.

Or. de

Selgitus

Transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) mainimist siinkohal võidakse vääriti 
mõista. Loomsed kõrvalsaadused, mis on nakatunud TSEga, kuuluvad määruse (EÜ) 
nr 999/2001 reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) On asjakohane selgitada nõudeid, 
mida kohaldatakse söödaks mõeldud 
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud 
toodete turuleviimise ning orgaaniliste 
väetiste ja mullaparandusainete suhtes, et 
tagada toidu- ja söödaahela kaitse. Söödana 
tuleks kasutada ainult kolmanda kategooria 
materjali. Loomsete kõrvalsaaduste põhjal 
toodetud väetised võivad mõjutada sööda 
ja toidu ohutust. Kui need on toodetud 
valkainest, tuleks lisada koostisosa, nagu 
mõni anorgaaniline või mitteseeditav 
aine, et hoida ära nende otsene kasutamine 
söödas.

(41) On asjakohane selgitada nõudeid, 
mida kohaldatakse söödaks mõeldud 
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud 
toodete turuleviimise ning orgaaniliste 
väetiste ja mullaparandusainete suhtes, et 
tagada toidu- ja söödaahela kaitse. Söödana 
tuleks kasutada ainult kolmanda kategooria 
materjali. Loomsete kõrvalsaaduste põhjal 
toodetud väetised võivad mõjutada sööda 
ja toidu ohutust. Kui need on toodetud 
valkainest, tuleb see dokumenteerida nii, 
et hoida ära nende otsene kasutamine 
söödas.

Or. de
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Selgitus

Väetiste denatureerimist valkainetega ei tohiks nõuda. Kogemused on näidanud, et sellist 
nõuet – ilma sobivat materjali määratlemata – tõlgendab avalikkus vääriti. Denatureerimise 
asemele peaks asuma dokumenteerimine, mis tagab jälgitavuse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Määruse (EÜ) nr 1774/2002 alusel on 
teatavad tooted, eelkõige guaano, teatavad 
nahad, mida on töödeldud teataval viisil, 
nagu parkimine, ja teatavad jahitrofeed 
kõnealuse määruse nõuetest vabastatud. 
Sarnane vabastus tuleks ette näha 
rakendusmeetmetega, näiteks õlikeemiliste 
toodete puhul. Et tagada siiski söödaahela 
piisav kaitse, tuleks lemmikloomatoidu 
tootmiseks 1. ja 2. kategooria materjali 
käitlevatelt ettevõtjatelt jätkuvalt nõuda 
tunnustuse saamist.

(63) Määruse (EÜ) nr 1774/2002 alusel on 
teatavad tooted, eelkõige guaano, teatavad 
nahad, mida on töödeldud teataval viisil, 
nagu parkimine, ja teatavad jahitrofeed 
kõnealuse määruse nõuetest vabastatud. 
Sarnane vabastus tuleks ette näha 
rakendusmeetmetega, näiteks õlikeemiliste 
toodete puhul. 

Or. de

Selgitus

1. ja 2. kategooria tooraine kasutamist ei tohiks võimaldada lemmikloomatoidu tootmises. 
Seda on vastavalt muudetud artikli 22 punkti e alapunktis ii ja artikli 45 lõikes 3.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete suhtes,

1. Käesolevat määrust kohaldatakse

a) mida ühenduse õigusaktide alusel ei 
kasutata inimtoiduks või

a) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete suhtes, mida ühenduse 
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õigusaktide alusel ei kasutata inimtoiduks 
või

b) mis võivad ühenduse õigusaktide alusel 
olla inimtoiduks ette nähtud, kuid mis on 
vastavalt ettevõtja otsusele ette nähtud 
muuks otstarbeks kui inimtoiduks.

b) loomsete saaduste suhtes, mis võivad 
ühenduse õigusaktide alusel olla 
inimtoiduks ette nähtud, kuid mis on 
vastavalt ettevõtja otsusele ette nähtud 
muuks otstarbeks kui inimtoiduks. 
Kõnealune otsus on pöördumatu.

Or. de

Selgitus

Tegu on määratluste äravahetamisega: artiklis 3 on määratletud, et inimtoiduks kasutatakse 
üksnes loomseid saaduseid, mitte loomseid kõrvalsaaduseid (artikli 3 lõige 17). Ettevõtjatele 
ei tohiks võimaldada toodete, mis ei ole inimtoiduks ette nähtud, uuesti kasutusele võtmist.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) (maismaaloomade puhul) keda vastavalt 
jahipidamise headele tavadele pärast 
tapmist ei koguta;

ii) (maismaaloomade puhul) keda 
jahipidamisõiguse nõuete raames pärast 
tapmist ei koguta;

Or. de

Selgitus

„Jahipidamise head tavad” on ebatäpne õiguslik määratlus, mida jahipidamisõigus sellisel 
kujul ei sisalda.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vedelpiim, ternespiim ja nendest saadud 
tooted, mis on saadud, ladustatud, 

d) piim, piimasaadused ja ternespiim, mis 
on saadud, ladustatud, kõrvaldatud või 
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kõrvaldatud või mida on kasutatud 
päritoluettevõttes;

mida on kasutatud päritoluettevõttes;

Or. de

Selgitus

Selgitamine ja käesoleva määruse loetavuse parandamine. Valitud sõnastus vastab artikli 20 
punkti f sõnastusele. Lisaks on küsitav, mida on peetud silmas mõiste „vedelpiim” all.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) keemiatooted, mis on toodetud 
loomsest rasvast, eeldusel, et tootmine 
vastab rakendusmeetmetes sätestatud 
tingimustele. 

Or. de

Selgitus

Loomsetest rasvadest toodetud keemiatoodetele võib teha erandi, kuna joonealuses märkuses 
esitatud tingimustes on kirjas, et saadud keemiatoodete oht inimeste ja loomade tervisele on 
äärmiselt väike.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „loomsed kõrvalsaadused“ – surnud 
loomade terved kehad või nende osad või 
artiklites 11, 12 ja 13 osutatud loomset 
päritolu saadused, sh munarakud, embrüod 
ja sperma;

(1) „loomsed kõrvalsaadused” – surnud 
loomade terved kehad või nende osad või 
artiklites 11, 12 ja 13 osutatud loomset 
päritolu saadused, mis ei ole inimtoiduks 
ette nähtud, sh munarakud, embrüod ja 
sperma;
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Or. de

Selgitus

Mõistega „loomsed kõrvalsaadused” tuleks selgitada, et määruses viidatakse sellele, et 
loomsed kõrvalsaadused ei ole inimtoiduks ette nähtud üksnes artikli 2 lõike 1 tähenduses. 
Seeläbi võetakse kasutusele eelmises määruses sisaldunud mõiste ja ennetatakse vääriti 
mõistmist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „lemmikloom“ – mis tahes loom, kes
kuulub liiki, mida inimene tavaliselt toidab 
ja peab muul otstarbel kui põllumajanduses 
kasutamiseks ja kes on loetletud määruse 
(EÜ) nr 998/2003 I lisas;

(5) „lemmikloom” – mis tahes loomad, kes
kuuluvad liikidesse, mida inimene 
tavaliselt toidab ja peab muul otstarbel kui 
põllumajanduses kasutamiseks, kuid kelle 
saadusi ta ei tarvita; 

Or. de

Selgitus

Euroopa Liidu õiguse järjepidevuse kaalutlustel tuleks kasutada olemasolevaid määratlusi: 
valitud määratlus tuleneb eelmise määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 2 lõike 1 punktist h. 
Komisjoni ettepanekus osutatakse määrusele (EÜ) nr 998/2003, mis ei sisalda lõplikku 
loetelu. Pidev õigusaktidele viitamine takistab määruse loetavust ja arusaadavust ning ei 
vasta seega hea õigusloome põhimõttele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „veeloomad“ – veeloomad, nagu on 
määratletud direktiivi 2006/88/EÜ artikli 
3 lõike 1 punktis e;

(6) „veeloomad” – mis tahes liiki loomad, 
kes elavad kõigil eluetappidel alati või 
enamasti vees, ja nendest saadud tooted;

Or. de



PR\760933ET.doc 13/55 PE418.148v01-00

ET

Selgitus

Veeloomastik ja selle kõrvalsaadused hõlmavad nimetatud veeloomade kõrval samuti teisi 
veeloomi, eriti eri eluetappides selgrootuid, nagu putukate vastsed ja ussid, mida kasutatakse 
näiteks lemmikloomatoidu tootmisel. Vt samuti muudatusettepanekut põhjenduse 17 kohta.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „tootja“ – mis tahes isik, kelle 
tegevuse käigus tekivad loomsed 
kõrvalsaadused või nendest saadud 
tooted;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Mõiste „tootja” tuleb välja jätta, kuna esiteks ei kasutata mõistet käesoleva määruse raames 
ja teiseks on see mõiste hõlmatud määratluses „ettevõtja”.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „rõhu all steriliseerimine“ – loomsete 
kõrvalsaaduste töötlemine pärast seda, kui 
peenestamise tulemusena on osakeste 
suurus alla 50 millimeetri, vähemalt 20 
minuti jooksul katkematult 
sisetemperatuuril üle 133 °C ja vähemalt 
3baarise absoluutrõhu all;

(16) „rõhu all steriliseerimine” – loomsete 
kõrvalsaaduste töötlemine rõhu all 
vastavalt parameetritele, mis on sätestatud 
rakendusmeetmetes;

Or. de

Selgitus

Tehniliste üksikasjade lisamine ei vasta ülejäänud määratluste klassifikatsioonile. Tehnilisi 
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üksikasju tuleks reguleerida rakendusmääruses, mida kohandamise vajaduse korral oleks 
võimalik muuta komiteemenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „loomsed saadused“ – loomadelt 
saadud saadused ning sellistest saadustest 
saadud tooted, sealhulgas elusloomad, kui 
nad on valmistatud kõnealuseks 
kasutuseks.

(17) „loomsed saadused” –

– loomset päritolu toit, sealhulgas mesi ja 
veri;
– inimtoiduks ette nähtud elusad 
kahepoolmelised molluskid, okasnahksed, 
mantelloomad ja meriteod ning
– inimtoiduks ette nähtud loomadelt 
saadud saadused ning sellistest saadustest 
saadud tooted, sealhulgas elusloomad, kui 
nad on valmistatud kõnealuseks 
kasutuseks.

Or. de

Selgitus

Ühtse ja hea õigusloome nimel tuleks siinkohal kasutada määratlust „loomsed saadused”, 
mis sisaldub määruse (EÜ) nr 853/2004 lisa 1 punktis 8.1. Seda seetõttu, et ettevõtted, mis on 
tunnustatud määruse (EÜ) nr 853/2004 kohaselt, ei vaja tunnustust järgmise määruse 
kohaselt.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) „kõrvalised piirkonnad” – piirkonnad, 
kus loomapopulatsioon on nii väike ja 

(23) „kõrvalised piirkonnad” – piirkonnad, 
kus loomapopulatsioon on nii väike ja 
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millest jäätmekäitlusrajatised jäävad nii 
kaugele, et loomsete kõrvalsaaduste 
kogumine ja transport oleks kohapealse 
kõrvaldamisega võrreldes lubamatult 
kulukas;

millest ettevõtted jäävad nii kaugele, et 
loomsete kõrvalsaaduste kogumine ja 
transport oleks kohapealse kõrvaldamisega 
võrreldes lubamatult kulukas;

Or. de

Selgitus

Selgitamine ja teksti ühtlustamine.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) „rümp” – looma kere pärast 
tapmist ja korrastamist;

Or. de

Selgitus

Sõna „rümp” kasutatakse korduvalt, kuid selle määratlus puudub. Käesolev määratlus on 
pärit määrusest (EÜ) nr 853/2004.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) tagavad, et pädev asutus jälgib alaliselt 
lõike 1 kohaselt võetud meetmeid;

Or. de
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Selgitus

Väljajäetud tekstiosa kujutab endast üksnes lõike 1 kordust ja tuleks seetõttu hea õigusloome 
eesmärgil välja jätta. Toimiva süsteemi loomine tuleneb juba artikli lõikest 1.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) eraldavad sellise süsteemi toimimiseks 
piisavalt vahendeid.

b) tagavad, et loomsete kõrvalsaaduste 
puhul vastavalt artiklile 11 ja artikli 12 
punktidele b–h on eraldatud piisavalt 
vahendeid lõikes 1 osutatud 
infrastruktuuri toimimiseks.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide põhimõttelist kohustust rahastada kõiki loomseid kõrvalsaadusi peetakse 
ebaproportsionaalseks. Rahastamiskohustus peaks kehtima üksnes loomahaiguste seisukohast 
ohtlike materjalide suhtes.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Üldised veterinaarpiirangud

1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 4 
kohaldamist, ei lähetata loomseid 
kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid 
piirangutega ettevõtetest ja tsoonidest
a) vastavalt ühenduse veterinaaria-
alastele õigusaktidele; või
b) raskete transmissiivse haiguse 
esinemise tõttu,
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i) mis on loetletud direktiivi 92/119/EMÜ 
I lisas või
ii) mis esinevad komisjoni sätestatud 
loetelus.
Punkti b alapunktis ii sätestatud meetmed 
käesoleva määruse väheoluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 48 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui loomseid 
kõrvalsaadusi või nendest saadud tooteid 
lähetatakse tingimuste alusel, mille 
komisjon võtab vastu inimestele ja 
loomadele nakkavate haiguste leviku 
tõkestamiseks.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
väheoluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 48 
lõikes 5 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Kõnealune artikkel on üleliigne, kuna peamiselt ELi õigusel põhinevates loomahaiguste 
ennetamise eeskirjades on üksikasjalikult reguleeritud, milliseid saaduseid tohib lähetada 
piirangutega tsoonidest. Seega piisab reguleerimisest artikli 2 lõikes 4.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Muude söödaahelasse mittekuuluvate 
loomsetest kõrvalsaadustest saadud 

toodete turuleviimine
1. Ettevõtjad võivad viia turule loomsetest 
kõrvalsaadustest saadud tooteid, mida ei 
ole nimetatud artikli 2 lõikes 3,
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a) kui need tooted
i) ei ole ette nähtud kasutamiseks 
põllumajandusloomade söödatoorainena 
või maha laotamiseks kohas, kus selliseid 
loomi karjatatakse, või
ii) on ette nähtud karusloomade söödaks; 
ning
b) inimeste ja loomade tervisele tekkida 
võiva ohu ohjamine on tagatud:
i) turvaliste hangetega vastavalt artiklile 
42;
ii) ohutu töötlemisega vastavalt artiklile 
43, kui turvaliste hangetega ei saa tagada 
küllaldast kontrolli, või
iii) veendumisega, et tooteid kasutatakse 
ainult ohutul otstarbel kooskõlas artikliga 
44, kui ohutu töötlemine ei taga küllaldast 
kontrolli.
2. Ettevõtjad võivad lõikes 1 nimetatud 
loomsetest kõrvalsaadustest saadud 
tooteid viia turule ka kitsendusteta, kui 
komisjon määrab vastavalt lõikele 3 
tootmisahelas lõpp-punkti, mille järel ei 
kujuta tooted endast enam inimeste või 
loomade tervisele märkimisväärset ohtu.
3. Komisjon võib kehtestada 
rakendusmeetmetes tingimused, mille 
järgi määratakse tootmisahela lõpp-
punkt, mille järel ei kohaldata saaduse 
turuleviimisel ühtegi inimeste või loomade 
tervise ohutusega seotud nõuet;

Or. de

(Vt komisjoni ettepaneku artiklit 41)

Selgitus

Loomseid kõrvalsaadusi on võimalik töödelda nii, et inimeste ja loomade tervis ei ole ohus. 
Lõpp-punkt on läbivaadatud uue määruse keskne mõiste ja kitsendab 1. jao I peatükis 
määratletud määruse reguleerimisala. Nimetatud põhjusel tuleb lõpp-punkti kirjeldada juba 
käesolevas lõigus, mitte alles artiklis 41.
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Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) lemmikloomatoidu käitlemine või 
tootmine.

Or. de

Selgitus

Ei selgu, kas lemmikloomatoidutehased vajavad registreerimist või luba. Vrd artikli 6 lõike 1 
punktiga f, artikli 7 lõike 1 punktiga f ja artikliga 45 söödahügieenialase õigusloome kohta. 
Sektori ühtsuse tagamiseks on vaja üldist luba kõigile lemmikloomatoidu ettevõtetele, 
kaubandusprobleemide vältimiseks ELis on kohalikele ettevõtetele vaja veterinaartõendit, et 
anda luba impordile ühenduse piires. Lisaks ei tohiks võimaldada lemmikloomatoidu tootmist 
1. ja 2. kategooria materjalist. Vt samuti artikli 22 punkti e.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) biogaasi- või kompostimisettevõtete 
puhul, mis töötlevad loomseid 
kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid, 
mis on rakendusmeetmetes sätestatud
vastavalt artikli 9 punktile c;

Or. de

Selgitus

Keeleline selgitamine, et käesoleval juhul on tegu viitega rakendusmeetmetele, mis on 
loetletud artiklis 9, mitte ebaloogilisusega.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f) ettevõtete puhul, välja arvatud 
lemmikloomatoidu tootmisettevõtted, mille 
kohta kehtivad 2. jao VI peatüki nõuded;

Or. de

Selgitus

Nagu artikli 6 lõike 1 punktis f, ei selgu, kas lemmikloomatoidutehased vajavad 
registreerimist või luba. Vrd artikli 6 lõike 1 punktiga f, artikli 7 lõike 1 punktiga f ja artikliga 
45 söödahügieenialase õigusloome kohta. Sektori ühtsuse tagamiseks on vaja üldist luba 
kõigile lemmikloomatoidu ettevõtetele, kaubandusprobleemide vältimiseks ELis on kohalikele 
ettevõtetele vaja veterinaartõendit, et anda luba impordile ühenduse piires. Lisaks ei tohiks 
võimaldada lemmikloomatoidu tootmist 1. ja 2. kategooria materjalist. Vt samuti artikli 22 
punkti e. 
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete transpordi puhul.

Or. de

Selgitus

Loomseid kõrvalsaaduseid transportivate ettevõtjate registreerimiskohustuse puhul nõuab 
pädev asutus teavet transpordiettevõtete kohta, et oleks võimalik teostada järelevalvet ja 
paremini keelata loomsete kõrvalsaaduste võimalikku ümberdeklareerimist toiduaineteks 
nende transportimise ajal. Vt samuti artikli 7 lõiget 2.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõike 1 punktidele a, b, c ja g vastavad 
ettevõtted, mis on vabastatud tunnustuse 
taotlemise nõudest, on allutatud 
registreerimiskohustusele.

Taotlus peab sisaldama järgmist teavet: Registreerimistaotlus peab sisaldama 
järgmist teavet:

a) kasutatavate loomsete kõrvalsaaduste 
kategooria;

a) kasutatavate loomsete kõrvalsaaduste 
kategooria;

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

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

Or. de

Selgitus

Keeleline selgitamine. Mainimine artikli 7 lõike 1 punktis g, et selgitada loomseid 
kõrvalsaaduseid transportivate ettevõtete registreerimiskohustust.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selles käideldakse loomseid 
kõrvalsaadusi ning, kui nõutud käesolevas 
määruses või kooskõlas käesoleva 
määrusega vastu võetud eeskirjades, 
loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooteid, 
mis on kooskõlas artikli 9 kohaselt 
sätestatud hügieeninõuetega.

b) selles käideldakse loomseid 
kõrvalsaadusi ning, kui nõutud käesolevas 
määruses või kooskõlas käesoleva 
määrusega vastu võetud eeskirjades, 
loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooteid, 
mis on kooskõlas käesoleva määruse I 
lisas ning lisaks artikli 9 kohaselt 
sätestatud hügieeninõuetega.

Or. de

Selgitus

Üldised hügieeninõuded ei peaks olema osa komiteemenetluse teel sätestatavatest 
rakendusmeetmetest, pigem on need nii olulised, et tuleb loetleda põhiõigusaktis. Vt samuti 
artikli 9 punkti d alapunkti i.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ettevõtted, kes on tunnustatud või 
registreeritud juba vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 1774/2002, ei vaja uut 
tunnustamist ega registreerimist.

Or. de

(Vt komisjoni ettepaneku artiklit 51)

Selgitus

Käesoleva sätte eesmärk on bürokraatia vähendamine, ilma et sellest lähtuks suurem risk. 
Seda mainiti varem artiklis 51 (üleminekumeede), kuid on siinkohal, tunnustamise raames, 
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arusaadavam.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tunnustatud ettevõtetes kohaldatavad 
üldised hügieeninõuded;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Üldised hügieeninõuded ei peaks olema osa komiteemenetluse teel sätestatavatest 
rakendusmeetmetest, pigem on need nii olulised, et tuleb loetleda põhiõigusaktis. Asjaomased 
muudatused sätestati artikli 8 lõike 1 punktis b.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) loomsed tooted, mis on saadud 
ebaseaduslikult kasutatud loomadest 
vastavalt direktiivi 96/22/EÜ artikli 1 lõike 
2 punktis d ja direktiivi 96/23/EÜ artikli 2 
punktis b esitatud määratlusele;

c) loomsed tooted, mis on saadud 
eeskirjade vastaselt kasutatud loomadest 
vastavalt direktiivi 96/22/EÜ artikli 1 lõike 
2 punktis d või direktiivi 96/23/EÜ artikli 2 
punktis b esitatud määratlusele;

Or. de

Selgitus

Sõna „ebaseaduslikult” näib antud kontekstis asjakohatu. Mõlema osutatud direktiivi vahel 
on loogilistel põhjustel vaja kasutada sidesõna „või”, vastaselt korral oleks vajalik 
töötlemine mõlema õigusakti järgi.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) rahvusvahelistel liinidel sõitvatest 
transpordivahenditest pärit toidujäätmed;

e) piiriüleseid vedusid teostavatest 
transpordivahenditest pärit köögi- ja 
toidujäätmed;

Or. de

Selgitus

Siinkohal tuleks valida eelmise määruse sõnastus, et lihtsustada üleminekut uuele määrusele. 
Vajaliku ümbersõnastamise jaoks puudub objektiivne põhjus.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) riknenud 3. kategooria materjal, mis 
on ohtlik inimeste ja loomade tervisele.

Or. de

Selgitus

Riknenud materjal, mis on esialgu liigitatud 3. kategooria materjaliks, tuleks juhul, kui see on 
seotud terviseriskiga, liigitada 2. kategooriasse ja seda vastavalt töödelda. Vrd samuti artikli 
21 punktiga c ja artikli 23 lõike 1 punktiga g.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) järgmised osad, mis pärinevad 
tapamajas tapetud loomadelt, mis on 

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

mis on tapmiseelse ülevaatuse põhjal 
tunnistatud inimtoiduks kõlblikuks, või 
ulukitelt, mis on vastavalt ühenduse 
õigusaktidele surmatud inimtoiduks:

Or. de

Selgitus

Saavutamaks kooskõla punkti b alapunktiga i, tuleks ka siinkohal lisada teksti sõna 
„rümbad”.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) lindude pead; ii) lindude pead, mis ei ole inimtoiduks 
ette nähtud;

Or. de

Selgitus

Lisanduse abil selgub, et mõeldud on üksnes teatavate lindude päid; meeles tuleb pidada 
seda, et ka ELis müüakse kanu aeg-ajalt koos peaga.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toornahad, kaasa arvatud nahalõiked ja 
-jäägid;

iii) toornahad, kaasa arvatud nahalõiked ja 
-jäägid, mis ei ole mõeldud inimtoiduks 
ettenähtud želatiini ega muu toidu 
tootmiseks;

Or. de
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Selgitus

Toidu hügieeni reguleeritakse määruses (EÜ) nr 853/2004; tuleb selgitada, et inimtoiduks 
ettenähtud želatiini ei toodeta 3. kategooria materjalidest. See arusaamatus on varem 
põhjustanud juba suuremaid probleeme.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) selliste loomade veri, kellel ei ole 
ilmnenud mingeid vere kaudu inimestele 
või loomadele nakkavate haiguste nähte:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) loomsed kõrvalsaadused, mis on saadud 
inimtoiduks ettenähtud toodete tootmisel, 
sealhulgas piimatorude pesuvesi ja
rasvatustatud kondid ja kõrned, mis ei ole 
aga ette nähtud toidu tootmiseks,

Or. de

Selgitus

(1) Selgitamine, et piimatorude pesuvesi kuulub samuti 3. kategooriasse, kuna varem on 
esinenud probleeme piiritlemisel.

(2) Toidu hügieeni reguleeritakse määruses (EÜ) nr 853/2004; tuleb selgitada, et inimtoiduks 
ettenähtud želatiini ei toodeta 3. kategooria materjalidest. See arusaamatus on varem 
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põhjustanud juba suuremaid probleeme.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Lause „mis ei põhjuste ohtu inimeste ja loomade tervisele” ümber tõstmine selle 
selgitamiseks, et see kehtib toidujäätmete kohta.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) värsked veeloomade kõrvalsaadused, 
mis on saadud ettevõtetest, kus 
valmistatakse inimtoiduks ettenähtud 
tooteid;

h) veeloomade kõrvalsaadused, mis on 
saadud ettevõtetest, kus valmistatakse 
inimtoiduks ettenähtud tooteid;

Or. de

Selgitus

Sõna „värsked” tuleb välja jätta. Ei ole arusaadav, miks ei peaks käsitlema veeloomade 
kõrvalsaaduseid, mis ei ole enam värsked. Lisaks sõltub mõiste „värske” väga tugevalt 
asjaomasest tõlgendamisest ning ei allu objektiivsetele kriteeriumidele.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Loomakorjused, välja arvatud ärilistel kaalutlustel tapetud ühepäevased tibud, on alati 2. 
kategooria materjal.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) punktis c nimetatust erinevad toornahad, 
kabjad, suled, vill, sarved, karvad ja 
karusnahk, mis on pärit surnud loomadelt, 
millel ei ilmnenud mingeid selle toote 
kaudu inimestele või loomadele nakkavate 
haiguste nähte;

l) punktis b nimetatust erinevad toornahad, 
kabjad, suled, vill, sarved, karvad ja 
karusnahk, mis on pärit surnud loomadelt, 
millel ei ilmnenud mingeid selle toote 
kaudu inimestele või loomadele nakkavate 
haiguste nähte;

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes muudetav tekst „punktis c nimetatust erinevad” puudub.)

Or. de

Selgitus

Siinkohal on ilmselgelt peetud silmas viidet punktile b, mitte c.
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Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m a) jae- ja hulgikaubanduse jäätmed.

Or. de

Selgitus

Jae- ja hulgikaubanduse jäätmed on sama ohtlikud nagu köögi- ja toidujäätmed; seetõttu 
tuleb selgelt määratleda nende kuuluvus materjali kategooriasse. Juhul kui need on riknenud, 
tagatakse artikli 12 punkti i (uus) muudatusettepanekuga, et sellised materjalid kuuluvad 
2. kategooriasse.

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Siinkohal oleks õige: „ettevõtjad”, kuna mõistet „isik” ei ole artiklis 2 määratletud, kuid 
artikli 3 lõikes 12 on määratletud „ettevõtja”.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ettevõtted, kus töödeldakse loomseid 
kõrvalsaadusi või toodetakse loomsetest 
kõrvalsaadustest biogaasi ja komposti või 
kus käideldakse rohkem kui ühe kategooria 
loomseid kõrvalsaadusi, töötavad välja 
lõikes 1 nimetatud menetluse vastavalt
ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollipunktide 
süsteemi (HACCP) põhimõtetele.

3. Ettevõtted, kus töödeldakse loomseid 
kõrvalsaadusi või toodetakse loomsetest 
kõrvalsaadustest biogaasi ja komposti või 
kus käideldakse rohkem kui ühe kategooria 
loomseid kõrvalsaadusi, töötavad välja ühe 
või mitu menetlust, mis põhinevad
ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollipunktide 
süsteemi (HACCP) põhimõtetel vastavalt 
lõikele 1.

Selliste ettevõtete käitajad: Selliste ettevõtete käitajad:
a) teevad kindlaks ja kontrollivad 
ettevõtete kriitilisi kontrollipunkte;

a) teevad kindlaks ohud, mida tuleb 
vältida, mis tuleb kõrvaldada või 
vähendada vastuvõetavale tasemele;

b) seavad sisse ja rakendavad seire- ja 
kontrollimeetodeid kriitilistes 
kontrollipunktides;

b) määravad kindlaks kriitilised 
kontrollipunktid etapis või etappides, kus 
kontroll on ohu vältimiseks, 
kõrvaldamiseks või vastuvõetavale 
tasemele vähendamiseks hädavajalik;

c) kui loomsetest kõrvalsaadustest saadud 
toodet ei kõrvaldata vahetult samas 
tootmiskohas põletamise, koospõletamise, 
kütteainena põletamise teel või 
alternatiivsel kõrvaldamisviisil kooskõlas 
artikli 22 punktiga a, võtavad esindusliku 
proovi, et kontrollida:

c) kehtestavad kriitilised piirid kriitilistes 
kontrollipunktides, mis eraldavad 
kindlakstehtud ohtude vältimise, 
kõrvaldamise ja vähendamise korral 
vastuvõetava ja mittevastuvõetava 
piirkonna;

i) iga töödeldud partii vastavust eelkõige 
töötlemisviiside ja lõpptoote 
mikrobioloogilise ohutuse osas normidele, 
mis on kehtestatud käesoleva artikli lõike 
6 kohaselt vastu võetud meetmetega,
ii) vastavust ühenduse õigusaktidega 
sätestatud aineosakeste ja kemikaalide 
jääkide piirnormidele;
d) protokollivad punktides b ja c (vastavalt 
vajadusele) osutatud kontrollide ja 
analüüside tulemused ning säilitavad neid 
vähemalt kahe aasta jooksul esitamiseks 
pädevatele asutustele;

d) kehtestavad ja rakendavad kriitilistes
kontrollipunktides tõhusa 
järelevalvekorra;
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d a) kehtestavad parandusmeetmed 
juhuks, kui järelevalve tulemusel selgub, 
et kriitiline kontrollipunkt ei ole kontrolli 
all;
d b) kehtestavad toimingud, mida 
teostatakse korrapäraselt punktides a–e 
esitatud meetmete tõhususe 
kontrollimiseks;
d c) loovad ettevõtte laadi ja suurusega 
vastavuses olevad dokumendid ja andmed, 
mis tõendavad punktides a–f esitatud 
meetmete rakendamise tõhusust. Toote, 
protsessi või toimigu mis tahes muudatuse 
korral vaatab ettevõtja menetluse läbi 
ning teeb vajalikud muudatused;

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

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

Or. de

Selgitus

Parema arusaadavuse ja kohaldatavuse tagamiseks kasutati siinkohal toiduainete hügieeni 
käsitleva määruse (EÜ) nr 852/2004 sõnastust.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) maismaaloomade toitmine töödeldud 
loomse valguga, mis on saadud sama liigi 
loomade kehadest või kehaosadest;

a) maismaaloomade, välja arvatud 
karusloomad, toitmine töödeldud loomse 
valguga, mis on saadud sama liigi loomade 
kehadest või kehaosadest;

Or. de

Selgitus

Karusloomade toitmine töödeldud loomse valguga artikli 18 lõike 1 punkti a kohaselt ja 
karjatamine orgaaniliste väetistega väetatud maadel või toitmine sellistelt maadelt pärit 
haljassöödaga on käesoleva määruse olulised sätted. Neid ei tuleks artikli 18 lõike 2 kohaselt 
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reguleerida rakendusmeetmete raames. Seetõttu tuleb artikli 18 lõige 2 välja jätta ja teha 
vajalikud muudatused lõikes 1.

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) põllumajandusloomade söötmine, kas 
karjatamise või haljassööda etteniitmise 
teel, haljassöödaga, mis on kasvanud 
pinnal, mida on väetatud orgaaniliste 
väetiste või mullaparandusainetega, mis 
sisaldavad muid aineid peale sõnniku;

c) põllumajandusloomade söötmine, kas 
karjatamise või haljassööda etteniitmise 
teel, haljassöödaga, mis on kasvanud 
pinnal, mida on väetatud orgaaniliste 
väetiste või mullaparandusainetega, mis 
sisaldavad muid aineid peale sõnniku, välja 
arvatud juhul, kui karjatamine või 
haljassööda etteniitmine toimub pärast 21 
päeva pikkust ooteaega, millega hoitakse 
ära oht inimeste ja loomade tervisele;

Or. de

Selgitus

Kvaliteetse komposti ja orgaaniliste väetiste kasutamist põllumajanduslikel aladel tuleb 
võimaldada vahendite säästva kasutamise kontekstis. Praegu kehtivas direktiivis mainitakse 
samuti 21päevast ajavahemikku. Kuna ooteaja mõju võib sõltuda ilmastikuoludest, tuleks 
kehtestada, et riskiga kohandatud ooteaja pikkus on vähemalt 21 päeva. Vt samuti artikli 18 
lõike 2 selgitust.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. de

Selgitus

Karusloomade toitmine töödeldud loomse valguga artikli 18 lõike 2 kohaselt ja karjatamine 
orgaaniliste väetistega väetatud maadel või toitmine sellistelt maadelt pärit haljassöödaga on 
käesoleva määruse olulised sätted. Neid ei tuleks artikli 18 lõike 2 kohaselt reguleerida 
rakendusmeetmete raames. Seetõttu tuleb artikli 18 lõige 2 välja jätta ja teha vajalikud 
muudatused lõikes 1.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) juhul kui 1. kategooria materjal on 
artikli 11 punktis c nimetatud materjal, 
töödeldakse seda 
detoksifitseerimismenetlusega vastavalt 
direktiivi 2002/32/EÜ artikli 8 lõikele 2 ja 
kasutatakse kooskõlas artikli 21 
punktidega c, d või e;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Selle artikli tulemusel võib 1. kategooria materjali kasutada söödatoorainena. Käesolevas 
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määruses tuleks sätestada, et edaspidi töödeldakse loomasöödaks vaid 3. kategooria 
teatavaid materjale.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töödeldakse tunnustatud seadmes, välja 
arvatud selline materjal, mis on 
lagunenud, saastunud või riknenud, nii, 
et see põhjustab vastuvõetamatut ohtu 
inimeste ja loomade tervisele, ning:

c) töödeldakse tunnustatud seadmes ning:

Or. de

Selgitus

3. kategooria materjal ei saa määratluse kohaselt põhjustada „vastuvõetamatut ohtu inimeste 
ja loomade tervisele”. Nimetatud põhjusel määratleti artikli 12 punktis i (uus) osutatud 
riknenud materjal, mis oli eelnevalt liigitatud 3. kategooriasse, 2. kategooria materjalina.

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Ei ole selge, milliseid loomi on peetud silmas väljendi „või söödana 
põllumajandusloomadele, välja arvatud karusloomad” all; ilmselgelt on tegu kordusega. Kui 
nimetatud osa välja jätta, on selge, et 3. kategooria materjali tohib kasutada karusloomade 
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söödatoorainena ja samuti nende söödana. Vrd samuti artikli 23 lõike 1 punktiga f, artikli 24 
lõikega 1 ja artikli 41 lõike 1 punktiga a.

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kasutatakse karusloomade söödaks või ii) kasutatakse karusloomade söödaks

Or. de

Selgitus

Kohandamine muudatusettepanekuga artikli 21 punkti c alapunkti iii a kohta.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) kasutatakse lemmikloomatoiduks.

Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 22 punkti e muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) kasutatakse maa väetamiseks ilma 
eelneva töötlemiseta, kui tegemist on 
piima, piimasaaduste või ternespiimaga;
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Or. de

Selgitus

Selgitamine, et nimetatud materjalide kasutamine maa väetamisel on võimalik, ehkki tegu on 
3. kategooria materjalidega. Artikli 20 punktis f võimaldatakse isegi väetamist 2. kategooria 
materjalidega.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h b) köögi- ja toidujäätmed, mis on 
määratletud artikli 13 punktis m, 
töödeldakse biogaasi- või 
kompostimisettevõtetes ümber artikli 48 
lõikes 3 osutatud regulatiivmenetluse 
kohaselt või kuni kõnealuste eeskirjade 
vastuvõtmiseni siseriikliku õiguse 
kohaselt;

Or. de

Selgitus

Praegu kehtivas direktiivis võimaldatakse köögi- ja toidujäätmete ümbertöötlemist biogaasiks 
ja kompostiks vastavalt siseriiklikele õigusaktidele. See õigus peaks kehtima kuni tõhusate 
ühenduse õigusaktide vastuvõtmiseni.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kasutada lemmikloomatoiduks; välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Luba liikmesriikidele kasutada lemmikloomatoiduks 2. ja 3. kategooria töötlemata materjale 
on vastuolus loomsete kõrvalsaaduste eeskirjade ühtlustamise põhimõttega ning võib endaga 
kaasa tuua olukorra, kus kasutamist lemmikloomatoidus ei kontrollita nõuetekohaselt. 
2. kategooria töötlemata materjale ei tohiks kasutada lemmikloomatoidus. Nimetatud 
põhjusel muudeti punkti c alapunkt ii artikli 21 punkti c alapunktiks iv (uus).

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teatavate loomsete kõrvalsaaduste, 
orgaaniliste väetiste ja mullaparandajate 
kasutamist väetisena;

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Vt samuti selgitust artikli 18 lõike 1 punkti c ja artikli 18 lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) artikli 21 punktis c nimetatud teatava 
materjali vastuvõetamatut ohtu inimeste 
ja loomade tervisele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Materjali liigitamise tõttu 2. kategooriasse ei ole töötlemine rakendusmeetmete kohaselt enam 
vajalik. 

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) köögi- ja toidujäätmete ladustamist, 
kõrvaldamist, kogumist ja transportimist.

Or. de

Selgitus

Samuti peaksid ühtsed eeskirjad kehtima köögi- ja toidujäätmete ladustamisele, 
kõrvaldamisele, kogumisele ja transportimisele, mis on kooskõlas ühtsete 
majandustingimustega ELis.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) jälgitavuse ja ristsaastumise ärahoidmise 
nõudeid inimtarbimiseks kõlbliku
materjali kasutamisel sööda või 
söödatoorainena.

b) jälgitavuse ja ristsaastumise ärahoidmise 
nõudeid tunnustatud materjali kasutamisel 
sööda või söödatoorainena.

Or. de

Selgitus

Mõiste „inimtarbimiseks kõlblik” on siinkohal liiga kitsas, et hõlmata kõiki materjale, mida 
on lubatud töödelda söödatoorainena.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui need on toodetud kooskõlas rõhu all 
steriliseerimise tingimuste või muude
tingimustega, et ära hoida ohtu inimeste ja 
loomade tervisele vastavalt 2. jaos esitatud 
nõuetele ja lõikes 2 sätestatud meetmetele;

b) kui need on toodetud kooskõlas 
tingimustega (rõhu all steriliseerimise 
tingimused või muud tingimused), et ära 
hoida ohtu inimeste ja loomade tervisele 
vastavalt käesoleva peatüki 2. jaos esitatud 
nõuetele ja lõikes 2 sätestatud meetmetele;

Or. de

Selgitus

Selgitamine. Rõhu all steriliseerimise kõrval võib võtta samuti teisi meetmeid, näiteks 
kasutada praegu kehtivas direktiivis mainitud pastöriseerimist.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kui valkainest saadud orgaaniliste 
väetiste ja mullaparandajate korral on 
neisse segatud lisandeid, mis välistavad 
segu kasutamise söödana; ning

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 25 eesmärk on takistada, et loomsest valgust saadud väetist väärkasutatakse söödana, 
ning võtta üle määrus (EÜ) nr 999/2001. Tegemist on täiendava kohustusega lisaks direktiivis 
(EÜ) nr 181/2006 sätestatud kohustustele. Samuti kohaldatakse siinkohal artikli 18 lõike 1 
punkti c. Üldine märgistamiskohustus ei ole reaalne. Näited selle kohta: sarvedest saadud 
väetis, veretooted. Komposti ja sette puhul ei teki ohtu, et seda tarbivad 
põllumajandusloomad.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) orgaanilistele väetistele ja 
mullaparandajatele lisatavaid aineid;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tähtaegade kehtestamise tõttu artikli 18 lõike 1 punkti c muudatusettepanekus ei ole vaja 
lisada loomset päritolu mullaparandajatele muid materjale. Vt samuti selgitust artikli 25 lõike 
1 punkti c muudatusettepaneku kohta.
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) täiendavaid tingimusi, näiteks 
märgistusainete või -viiside ja 
minimaalsete ainesisalduste kohta, et 
välistada orgaaniliste väetiste või 
mullaparandajate kasutamist söödana.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tähtaegade kehtestamise tõttu artikli 18 lõike 1 punkti c muudatusettepanekus ei ole vaja 
lisada loomset päritolu mullaparandajatele muid materjale. Vt samuti selgitust artikli 25 lõike 
1 punkti c muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus võib erandina lõigetest 1 ja 
2 anda loa loomsete kõrvalsaaduste ja 
nendest saadud toodete kasutamiseks 
näitustel, diagnostikaks, haridus- või 
uurimistööks tingimustel, millega hoitakse 
ära oht inimeste ja loomade tervisele.

1. Pädev asutus võib erandina käesoleva 
peatüki lõigetest 1 ja 2 anda loa loomsete 
kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete 
kasutamiseks näitustel, diagnostikaks, 
haridus- või uurimistööks tingimustel, 
millega hoitakse ära oht inimeste ja 
loomade tervisele.

Or. de

Selgitus

Selgitamine, vastasel korral ei ole viide selge.
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Muudatusettepanek 68

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Selgitamine, vastasel korral ei ole viide selge.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Selgitamine, vastasel korral ei ole viide selge.
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus võib erandina 1. ja 2. jaost 
and loa:

1. Pädev asutus võib erandina käesoleva 
peatüki 1. ja 2. jaost and loa:

Or. de

Selgitus

Selgitamine, vastasel korral ei ole viide selge.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Huvitatud isikud saadavad oma taotluse 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
nad soovivad alternatiivset meetodit 
kasutada.

2. Huvitatud isikud saadavad oma taotluse 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
nad soovivad alternatiivset meetodit 
kasutada. Taotlusi käsitletakse lõpliku 
otsuse vastuvõtmiseni konfidentsiaalselt.

Or. de

Selgitus

Huvitatud isikud esitavad taotlusi majandushuvist tulenevatel kaalutlustel ja seetõttu ei tohiks 
kaastaotlejad nende taotlusi näha.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev asutus hindab kahe kuu jooksul 
pärast täieliku taotluse saamist, kas taotlus 

3. Pädev asutus hindab ühe kuu jooksul 
pärast täieliku taotluse saamist, kas taotlus 
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vastab lõikes 10 sätestatud taotluse 
vormile.

vastab lõikes 10 sätestatud taotluse 
vormile.

Or. de

Selgitus

Ühe kuu pikkusest ajavahemikust peab piisama selle kontrollimiseks, kas taotlus vastab 
taotluse vormile. Sellest pikem tähtaeg viivitaks majandustegevust tarbetult.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Põhjendatud juhtudel, kui 
toiduohutusamet küsib taotlejalt lisateavet, 
võib lõikes 5 osutatud tähtaega pikendada.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus teeb korrapäraste 
ajavahemike järel kontrolle ja ülevaatusi 
tunnustatud või registreeritud ettevõtetes 
ning valdustes, mille kohta on tulnud teavet 
vastavalt artikli 40 lõikele 3.

1. Pädev asutus teeb korrapäraste 
ajavahemike järel kontrolle ja ülevaatusi 
tunnustatud või registreeritud ettevõtetes, 
teistesse liikmesriikidesse saatmise, 
impordi, transiidi ja ekspordi korral ning 
valdustes, mille kohta on tulnud teavet 
vastavalt artikli 40 lõikele 3.

Or. de
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Selgitus

Lõigu „teistesse liikmesriikidesse saatmise, impordi, transiidi ja ekspordi korral” lisamine on 
vajalik, kuna põhjaliku riskihindamise kontekstis tuleb lisaks ettevõtete kontrollimisele 
kontrollida samuti transportimist (vrd nt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikliga 50). 

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ettevõtte infrastruktuurist tingitud 
põhjustel,

– ettevõtte struktuurist tingitud põhjustel,

Or. de

Selgitus

Mõiste „infrastruktuur” on liiga ulatuslik, ettevõtjat ei saa panna vastutama ettevõtte 
infrastruktuuri eest.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) väljastab konkreetsed tingimused 
ettevõtetele, et kõrvaldada puudujääke.

Or. de

Selgitus

Ettevõtjale peab olema selge, milliseid konkreetseid tingimusi ta peab täitma. Selle eesmärk 
on plaanimiskindluse tagamine.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandina lõigetest 1–4 saadetakse 
nendes lõigetes nimetatud loomsed 
kõrvalsaadused või nendest saadud tooted, 
mis on segatud või saastunud jäätmetega, 
mis kuuluvad otsuses 2000/532/EÜ 
loetletud ohtlike jäätmete hulka, teise 
liikmesriiki ainult määruse (EÜ) nr 
1013/2006 tingimuste alusel.

5. Erandina lõigetest 1–4 saadetakse 
nendes lõigetes nimetatud loomsed 
kõrvalsaadused või nendest saadud tooted, 
mis on segatud või saastunud jäätmetega, 
teise liikmesriiki ainult määruse (EÜ) nr 
1013/2006 tingimuste alusel.

Or. de

Selgitus

Lõigu „mis kuuluvad otsuses 2000/532/EÜ loetletud ohtlike jäätmete hulka” väljajätmine on 
vajalik selle takistamiseks, et loomseid kõrvalsaaduseid, mille suhtes vastavalt määruse (EÜ) 
nr 1013/2006 artiklile 36 kohaldatakse ekspordikeeldu (nt olmejäätmed), saab lisada ja 
eksportida. Vt samuti artikli 35 lõike 2 punkti b ja artikli 37 lõike 5 punkti b.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) otsuses 2000/532/EÜ loetletud ohtliku
jäätmega segatud või saastunud loomsete 
kõrvalsaaduste või nendest saadud toodete 
import või transiit toimub vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1013/2006 nõuetele;

b) jäätmega segatud või saastunud 
loomsete kõrvalsaaduste või nendest 
saadud toodete import või transiit toimub 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 
nõuetele;

Or. de

Selgitus

Lõigu „otsuses 2000/532/EÜ loetletud ohtliku” väljajätmine on vajalik selle takistamiseks, et 
loomseid kõrvalsaaduseid, mille suhtes vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklile 36 
kohaldatakse ekspordikeeldu (nt olmejäätmed), saab lisada ja eksportida. Vt samuti artikli 33 
lõiget 5 ja artikli 37 lõike 5 punkti b.
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) loomsete kõrvalsaaduste või nendest 
saadud toodete puhul, mis on segatud või 
saastunud otsuses 2000/532/EÜ loetletud 
ohtlike jäätmetega, toimub eksport 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 
nõuetele.

b) loomsete kõrvalsaaduste või nendest 
saadud toodete puhul, mis on segatud või 
saastunud jäätmetega, toimub eksport 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 
nõuetele;

Or. de

Selgitus

Lõigu „otsuses 2000/532/EÜ loetletud ohtlike” väljajätmine on vajalik selle takistamiseks, et 
loomseid kõrvalsaaduseid, mille suhtes vastavalt määruse (EÜ) nr 1013/2006 artiklile 36 
kohaldatakse ekspordikeeldu (nt olmejäätmed), saab lisada ja eksportida. Vt samuti artikli 33 
lõiget 5 ja artikli 35 lõike 2 punkti b.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 välja jäetud
Muude söödaahelasse mittekuuluvate 
loomsetest kõrvalsaadustest saadud 

toodete turuleviimine
1. Ettevõtjad võivad viia turule loomsetest 
kõrvalsaadustest saadud tooteid, mida ei 
ole nimetatud artikli 2 lõikes 3,
a) kui need tooted
i) ei ole ette nähtud kasutamiseks 
põllumajandusloomade söödatoorainena 
või maha laotamiseks kohas, kus selliseid 
loomi karjatatakse, või
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ii) on ette nähtud karusloomade söödaks; 
ning
b) inimeste ja loomade tervisele tekkida 
võiva ohu ohjamine on tagatud:
i) turvaliste hangetega vastavalt artiklile 
42;
ii) ohutu töötlemisega vastavalt artiklile 
43, kui turvaliste hangetega ei saa tagada 
küllaldast kontrolli; või
iii) veendumisega, et tooteid kasutatakse 
ainult ohutul otstarbel kooskõlas artikliga 
44, kui ohutu töötlemine ei taga küllaldast 
kontrolli.
2. Ettevõtjad võivad lõikes 1 nimetatud 
loomsetest kõrvalsaadustest saadud 
tooteid viia turule ka kitsendusteta, kui 
komisjon määrab vastavalt artikli 46 lõike 
2 punktile a tootmisahelas lõpp-punkti, 
mille järel ei kujuta tooted endast enam 
inimeste või loomade tervisele 
märkimisväärset ohtu.

Or. de

Selgitus

Loomseid kõrvalsaadusi on võimalik töödelda nii, et inimeste ja loomade tervis ei ole ohus. 
Lõpp-punkt on läbivaadatud uue määruse keskne mõiste ja piirab 1. jao I peatükis 
määratletud määruse reguleerimisala. Nimetatud põhjusel tuleb lõpp-punkti kirjeldada juba 
käesolevas lõigus, mitte alles artiklis 41. Vt samuti muudatusettepanekut artikli 5 (uus) kohta.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 välja jäetud
Üleminekumeede

Ettevõtted ja kasutajad, kes on 
tunnustatud või registreeritud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1774/2002 enne 
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[käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva], loetakse käesoleva määruse 
alusel (vastavalt olukorrale) tunnustatud 
või registreeritud ettevõteteks või 
kasutajateks.

Or. de

Selgitus

Arusaadavuse parandamiseks kantud üle artikli 8 lõikesse 4. Kasutajate tunnustamine ei ole 
määruse (EÜ) nr 1774/2002 kohaselt võimalik, kuna kõnealuses määruses selline mõiste 
puudub.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldised hügieeninõuded loomsete 
kõrvalsaaduste käitlemisele ja töötlemisele

Esimene jagu
Hügieeninõuded 1., 2. ja 3. kategooria 
materjali käitlemisele vaheettevõtetes

I peatükk
Hügieeninõuded 3. kategooria materjalile 

vaheettevõtetes
1. Ettevõte ei tohi tegeleda muu 
tegevusega kui 3. kategooria materjali 
importimine, kogumine, sorteerimine, 
lõikamine, jahutamine, plokkidena 
külmutamine, ajutine ladustamine ja 
lähetamine.
2. 3. kategooria materjal tuleb sorteerida 
nii, et vältida igasugust riski 
loomahaiguste levikuks.
3. Kogu ladustamise ja sorteerimise ajal 
peab 3. kategooria materjali käitlema ja 
ladustama eraldi teiste kategooria 
materjalidest niisugusel viisil, et vältida 
igasugust riski nakkusetekitajate levikuks.
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4. 3. kategooria materjali tuleb ladustada 
nõuetekohaselt, vajaduse korral 
jahutatuna või külmutatuna kuni 
lähetamiseni.

II peatükk
Hügieeninõuded 1. ja 2. kategooria 

materjalile vaheettevõtetes
1. Ettevõte ei tohi tegeleda muu 
tegevusega kui 1. ja 2. kategooria 
materjali importimine, kogumine, 
käitlemine, ajutine ladustamine ja 
lähetamine.
2. 1. ja 2. kategooria materjal tuleb 
sorteerida nii, et vältida igasugust riski 
loomahaiguste levikuks.
3. Kogu ladustamise ja sorteerimise ajal 
peab 1. ja 2. kategooria materjali käitlema 
ja ladustama eraldi 3. kategooria 
materjalidest, et vältida igasugust riski 
nakkusetekitajate levikuks.
4. 1. ja 2. kategooria materjale tuleb kuni 
lähetamiseni ladustada nõuetekohaselt, 
järgides asjakohaseid nõudeid 
temperatuurile.
5. Heitvesi tuleb töödelda, kui see on 
praktikas mõistlike kuludega võimalik, et 
tagada kõigi nakkusetekitajate hävimine.

II jagu
Hügieeninõuded loomsete kõrvalsaaduste 

töötlemisele töötlemisettevõtetes
I peatükk

Üldised hügieeninõuded
1. Loomsed kõrvalsaadused tuleb töödelda 
võimalikult kiiresti pärast nende 
saabumist. Kuni töötlemiseni tuleb neid 
nõuetekohaselt ladustada.
2. Töötlemata materjali veoks kasutatud 
konteinerid, mahutid ja veokid tuleb 
puhastada selleks ettenähtud alal. See 
koht peab paiknema või olema rajatud nii, 
et välditakse nakkusetekitajate kandumist 
töödeldud toodetele.
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3. „Mustal poolel” töötavad isikud ei tohi 
minna „puhtale poolele”, vahetamata 
töörõivaid ja jalanõusid või neid 
desinfitseerimata. Seadmeid ja tööriistu ei 
tohi viia „mustalt poolelt” „puhtale 
poolele”, neid eelnevalt puhastamata ja 
desinfitseerimata. Tuleb kehtestada 
töötajate liikumise kord, et kontrollida 
töötajate liikumist ühest piirkonnast teise, 
ning näha ette jalanõude ja rataste 
desinfitseerimisvannide nõuetekohane 
kasutamine.

4. „Musta poole” heitvesi tuleb töödelda, 
kui see on praktikas mõistlike kuludega 
võimalik, et tagada kõigi 
nakkusetekitajate hävimine.
5. Järjekindlalt tuleb läbi viia lindude, 
näriliste, putukate ja muude kahjurite 
tõrjet. Sel eesmärgil tuleb kasutada 
dokumenteeritud kahjuritõrjeprogrammi.
6. Ettevõtte kõikide osade jaoks tuleb 
kehtestada ja dokumenteerida 
puhastamise kord. Puhastamiseks tuleb 
ette näha sobivad seadmed ja 
puhastusvahendid.
7. Hügieenikontroll peab hõlmama 
keskkonna ja seadmete korralisi 
ülevaatusi. Inspekteerimise ajakava ja 
tulemused tuleb dokumenteerida ja 
säilitada vähemalt kaks aastat.
8. Seadmeid ja varustust tuleb hoida heas 
seisukorras ning mõõteriistu tuleb 
korrapäraste ajavahemike järel 
kalibreerida.
9. Töödeldud tooteid tuleb 
töötlemisettevõttes käidelda ja ladustada 
viisil, mis välistab nakkusetekitajate 
levimise.
10. Loomsetest kõrvalsaadustest saadud 
toodete proovid, mis on ette nähtud 
biogaasi- või kompostimisettevõtetesse 
saatmiseks ja on võetud vahetult pärast 
kuumutamist, ei tohi sisaldada 
kuumakindlate haigusttekitavate bakterite 
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eoseid (1 g tootes ei tohi esineda 
Clostridium perfringens’it).

II peatükk
Erinõuded 3. kategooria materjali 

töötlemisele
1. Kriitilised kontrollipunktid, mille alusel 
sätestatakse töötlemisel kohaldatava 
kuumutamise ulatus, määratakse 
käesoleva määruse rakendusmeetmetes 
kindlaks iga töötlemisviisi jaoks. 
Kriitilised kontrollipunktid peavad 
hõlmama vähemalt:
a) tooraine osakeste suurust;
b) kuumtöötlemisprotsessil saavutatud 
temperatuuri;
c) tooraine suhtes rakendatavat rõhku ja
d) kuumtöötlemisprotsessi kestust või 
etteandmiskiirust pideval protsessil. 
Iga rakendatava kriitilise kontrollipunkti 
jaoks tuleb määratleda minimaalsed 
töötlemisstandardid.
2. Registreid tuleb säilitada vähemalt kaks 
aastat, et näidata minimaalsete 
töötlemisstandardite kohaldamist kõikides 
kriitilistes kontrollipunktides.
3. Töötlemisprotsessi pidevaks jälgimiseks 
tuleb kasutada täpselt kalibreeritud 
mõõtureid/salvestajaid. Registrid 
kalibreerimisandmete kohta tuleb 
säilitada.
4. Enne töötlemist tuleb kontrollida, et 
loomsetel kõrvalsaadustel ei oleks 
võõrkehi. Kõik võõrkehad tuleb 
viivitamatult kõrvaldada.
5. Materjal, mille suhtes ei kohaldatud 
spetsiifilist kuumtöötlemist, tuleb uuesti 
kuumtöödelda või koguda ja taastöödelda 
või kõrvaldada käesoleva määruse 
kohaselt.

III peatükk
Töötlemisstandardid 1. ja 2. kategooria 
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materjalile
1. ja 2. kategooria materjal, mis on ette 
nähtud põletamiseks või 
koospõletamiseks, tuleb töödelda 
käesoleva lisa III peatüki kohaselt, välja 
arvatud juhul, kui pädev asutus nõuab 
töötlemisviisi kohaldamist käesoleva 
määruse artikli 19 punkti a alapunkti ii 
või artikli 20 punkti a alapunkti ii 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Üldised hügieeninõuded ei peaks olema osa komiteemenetluse teel sätestatavatest 
rakendusmeetmetest, pigem on need nii olulised, et tuleb loetleda põhiõigusaktis. Vt samuti 
artikli 9 punkti d alapunkti i.
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SELETUSKIRI

Arvukad kriisid ajavahemikul 1997–2002 (veiste spongioosne entsefalopaatia, reovesi, 
dioksiin, halvaksläinud liha) on toiduainete tootmise paljudes valdkondades muutnud 
vajalikuks Euroopa eeskirjade olemasolu. Avaliku kriitika risttule alla on sattunud eelkõige 
tooted, mida ei tohi kasutada inimtoiduks. Eriti on osutunud vajalikuks, et „laudast lauale” 
kontseptsiooniga arvestatakse kõigis toiduainete tootmise valdkondades. Kriiside korral peab 
olema võimalik tagada toodete jälgitavus, et tuvastada kiiresti loomahaiguste või muude 
tervisele ohtlike sündmuste põhjused. Sel eesmärgil võttis Euroopa Parlament vastu määruse 
(EÜ) nr 1774/2002, mis kehtib alates 1. maist 2003. Nimetatud määruses käsitletakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirju. Määruse 
jõustumisele järgnenud ajavahemikul jõuti mitmete kontrollkäikude ja liikmesriikidelt pärit 
teabe abil järgmisele tulemusele: vajalik jälgitavus ei ole alati tagatud. Tuleb selgitada eri 
määruste koostoimet Euroopa Liidu muude õigusaktidega, näiteks hügieenimäärustega. 
Lisaks valmistab jätkuvalt probleeme piiri tõmbamine rupside ja loomsetest kõrvalsaadustest 
saadud toodete vahele. Selle ja muude avastatud probleemide selgitamiseks tegi komisjon 
ettepaneku muuta määrust (EÜ) nr 1774/2002. 

Eelkõige tuleks selgitada, mida tähendab loomsete kõrvalsaaduste elutsükli lõpp-punkt. 
Samuti oli vaja kõrvaldada õiguskindlusetus ulukitest saadud loomsete kõrvalsaaduste 
eeskirjade reguleerimisalaga seoses. 

Uue määruse eesmärk peaks samuti olema koostoime parandamine teiste määrustega. Üldiselt 
kõrvaldab uus määrus paljud eelmises määruses sisaldunud probleemid. Siiski tuleb meeles 
pidada, et mõistete raames võetakse kasutusele eelmisest määrusest erinevad, uued 
määratlused. See ei vasta soovitud sidusa lähenemise põhimõttele. Ettevõtjad peavad 
kohanema uute mõistetega ja see ei tohiks nõnda jääda. Lahendusviise on võimalik erinevalt 
reguleerida. Mõisted on võimalik dokumenteerida nimetatud määrustes või osutada 
kehtivatele eeskirjadele, näiteks hügieenimäärustele. 

Euroopa Parlament nõustub Euroopa Komisjoniga, et põhimõtteliselt peab tegemist olema uue 
horisontaalse õigusaktiga. Siiski ei pruugi see endaga kaasa tuua olukorda, kus artiklites 
esitatakse vaid üldkehtivaid väiteid ja ettevõtjate jaoks olulisi sätteid reguleeritakse 
rakendusmäärustes. Seetõttu teeb Euroopa Parlament ettepaneku, et tuleb reguleerida määruse 
lisades sisalduvate rakendusmeetmete erinevaid lähenemisviise. Seda ei peaks kohaldama 
tehniliste üksikasjade suhtes, mida tuleks jätkuvalt reguleerida rakendusmäärustes.

Euroopa Parlament asetab juba mitmeid aastaid suurt rõhku bürokraatia vähendamise ja 
kasutajasõbralike eeskirjade põhimõtetele, mida käesolevas ettepanekus ei ole siiski 
ulatuslikult järgitud. Seetõttu tuleb komisjoni ettepanek uuesti liigendada, et sätted oleksid 
esitatud ülevaatlikumalt ja selgelt. 

Tuginedes senistele eeskirjadele toiduainete tootmise valdkonnas, tuleks jätkata ettevõtjate 
vastutuse põhimõtte järgimist.

Samuti tuleks reguleerida, mil määral on lubatud kasutada olulisi valgureserve (köögi- ja 
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toidujäätmeid) söödana või kas kõnealune kord on hügieenilistel kaalutlustel üldse võimalik.
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