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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka veselības 
aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
paredzēti cilvēku uzturam (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula)
(COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0345),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 
saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C6-0220/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A6-0000/2009),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Turklāt, lai novērstu risku, ko rada 
savvaļas dzīvnieki, šo dzīvnieku liemeņiem 
vai to liemeņu daļām, par ko ir aizdomas 
par inficēšanos ar lipīgu slimību, jāpiemēro 
minētajā regulā paredzētie noteikumi. 
Tomēr tas nenozīmē, ka obligāti jāsavāc un 
jālikvidē tādu savvaļas dzīvnieku līķi, kuri 
ir miruši vai nomedīti to dabīgajā vidē. Ja 
medījot ievēro labu medīšanas praksi, 
savvaļas medījamo dzīvnieku iekšējos 
orgānus un ķermeņa daļas droši var 
likvidēt turpat uz vietas. Dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, kas iegūti no 

(13) Turklāt, lai novērstu risku, ko rada 
savvaļas dzīvnieki, šo dzīvnieku liemeņiem 
vai to liemeņu daļām, par ko ir aizdomas 
par inficēšanos ar lipīgu slimību, jāpiemēro 
minētajā regulā paredzētie noteikumi. 
Tomēr tas nenozīmē, ka obligāti jāsavāc un 
jālikvidē tādu savvaļas dzīvnieku līķi, kuri 
ir miruši vai nomedīti to dabīgajā vidē.
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nomedītiem medījamiem dzīvniekiem, 
jāpiemēro tikai šīs regulas noteikumi, 
ciktāl tiesību aktus par pārtikas higiēnu 
piemēro šādu medījamu dzīvnieku laišanu 
tirgū un ciktāl tie saistās ar darbībām, ko 
veic medījamo dzīvnieku apstrādes 
uzņēmumi.

Or. de

Pamatojums

„Laba medīšanas prakse” ir nenoteikts juridisks termins, kāds medību praksē vispār 
nepastāv. Skatīt arī 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta grozījumu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kopienas tiesību aktu konsekvencei 
šajā regulā jāizmanto ūdensdzīvnieku 
definīcija, kas minēta 3. panta 1. punkta 
e) apakšpunktā Padomes 2006. gada 
24. oktobra Direktīvā 2006/88/EK par 
akvakultūras dzīvniekiem un to 
produktiem izvirzītajām dzīvnieku 
veselības prasībām, kā arī par konkrētu 
ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un 
kontroli.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Par ūdensdzīvniekiem un to blakusproduktiem var uzskatīt ne tikai attiecīgajā punktā minētos, 
bet arī citus dzīvniekus, jo īpaši bezmugurkaulniekus to dažādos dzīves posmos, tostarp 
kukaiņu kāpurus un tārpus, kurus izmanto, piemēram, mājdzīvnieku barības izgatavošanai. 
Skatīt arī 3. panta 6. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Darbības ar dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, kuras var ievērojami 
apdraudēt cilvēku un dzīvnieku veselību, 
drīkst veikt tikai uzņēmumos, kuri ir 
iepriekš no kompetentās iestādes saņēmuši 
atļauju šādu darbību veikšanai. Šo 
nosacījumu piemēro utilizācijas iekārtās
un citās iekārtās, kurās veic darbības ar 
neapstrādātiem dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem un tos pārstrādā. Vienā 
un tajā pašā uzņēmumā jāatļauj veikt 
darbības ar vairāk nekā vienas kategorijas 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, ar 
nosacījumu, ka tiek novērsta savstarpējas 
inficēšanās iespējamība. Jāatļauj arī grozīt 
šos nosacījumus, ja liela mēroga slimības 
uzliesmojuma dēļ rodas daudz materiāla, 
kas jālikvidē vai jāpārstrādā, ar noteikumu, 
ka tiek nodrošināts, lai pagaidu 
izmantošana ar šādiem grozītiem 
nosacījumiem neradītu slimību izplatīšanās 
risku.

(21) Darbības ar dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, kuras var ievērojami 
apdraudēt cilvēku un dzīvnieku veselību, 
drīkst veikt tikai uzņēmumos, kuri ir 
iepriekš no kompetentās iestādes saņēmuši 
atļauju. Šo nosacījumu piemēro dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu pārstrādes 
uzņēmumos un citās iekārtās, kurās veic 
darbības ar neapstrādātiem dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem un tos 
pārstrādā. Vienā un tajā pašā uzņēmumā 
jāatļauj veikt darbības ar vairāk nekā 
vienas kategorijas dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus, ar nosacījumu, ka tiek 
novērsta savstarpējas inficēšanās 
iespējamība. Jāatļauj arī grozīt šos 
nosacījumus, ja liela mēroga slimības
uzliesmojuma dēļ rodas daudz materiāla, 
kas jālikvidē vai jāpārstrādā, ar noteikumu, 
ka tiek nodrošināts, lai pagaidu 
izmantošana ar šādiem grozītiem 
nosacījumiem neradītu slimību izplatīšanās 
risku.

Or. de

Pamatojums

Terminu „utilizācijas iekārtas” vairs nelieto, jo pašlaik viennozīmīgi definēts un tiek 
izmantots termins „dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmums”.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Kūtsmēsli un gremošanas trakta saturs 
nav jālikvidē, ja nodrošina, ka, tos ierokot 

(29) Kūtsmēsli un gremošanas trakta saturs 
nav jālikvidē, ja nodrošina, ka, tos ierokot 
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zemē, neizplatās slimības. Barības ķēdē 
nevajadzētu izmantot blakusproduktus, ko 
iegūst no dzīvniekiem, kas miruši lauku 
saimniecībā un dzīvniekiem, kas 
nogalināti, lai izskaustu slimības (izņemot 
TSE). Šis ierobežojums jāpiemēro arī 
importētiem dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, kurus drīkst ievest 
Kopienā, arī tad, ja, veicot pārbaudi 
robežkontroles punktā konstatē, ka tie 
neatbilst Kopienas tiesību aktiem, un 
produktiem, kuri neatbilst prasībām, ko 
piemēro Kopienā veiktajās pārbaudēs.

zemē, neizplatās slimības. Barības ķēdē 
nevajadzētu izmantot blakusproduktus, ko 
iegūst no dzīvniekiem, kas miruši lauku 
saimniecībā un dzīvniekiem, kas 
nogalināti, lai izskaustu slimības. Šis 
ierobežojums jāpiemēro arī importētiem 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, 
kurus drīkst ievest Kopienā, arī tad, ja, 
veicot pārbaudi robežkontroles punktā 
konstatē, ka tie neatbilst Kopienas tiesību 
aktiem, un produktiem, kuri neatbilst 
prasībām, ko piemēro Kopienā veiktajās 
pārbaudēs.

Or. de

Pamatojums

Ir maldinoši šajā apsvērumā pieminēt arī TSE. Ar TSE saslimušo dzīvnieku blakusproduktiem 
jāpiemēro Regula (EK) Nr. 999/2001.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Ir lietderīgi precizēt prasības, kas 
piemērojamas tādu dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasinātu produktu 
laišanai tirgū, kurus paredzēts izmantot 
dzīvnieku barībā, un organisko mēslojumu 
un augsnes ielabotāju laišanai tirgū, lai 
nodrošinātu pārtikas un barības ķēdes 
aizsardzību. Dzīvnieku barībā drīkst 
izmantot tikai trešās kategorijas materiālu. 
Mēslojums, kura ražošanā izmantoti 
dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, var 
ietekmēt barības un pārtikas ķēdes 
drošumu. Ja šāds mēslojums ir ražots no 
proteīnu saturoša materiāla, jāpievieno 
kāda sastāvdaļa (piemēram, neorganiska 
vai nesagremojama viela), lai novērstu 
tiešu izmantošanu dzīvnieku barībā.

(41) Ir lietderīgi precizēt prasības, kas 
piemērojamas tādu dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasinātu produktu 
laišanai tirgū, kurus paredzēts izmantot 
dzīvnieku barībā, un organisko mēslojumu 
un augsnes ielabotāju laišanai tirgū, lai 
nodrošinātu pārtikas un barības ķēdes 
aizsardzību. Dzīvnieku barībā drīkst 
izmantot tikai trešās kategorijas materiālu. 
Mēslojums, kura ražošanā izmantoti 
dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, var 
ietekmēt barības un pārtikas ķēdes 
drošumu. Ja šāds mēslojums ir ražots no 
proteīnu saturoša materiāla, 
dokumentācijai jābūt noformētai tā, lai 
novērstu tiešu izmantošanu dzīvnieku 
barībā.
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Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu veicināt to, ka proteīnu saturošu mēslojumu sabojā. Agrākā pieredze liecina, ka 
izvirzot šādu prasību un nenosakot konkrētu materiālu, sabiedrība tiek maldināta. Materiāla 
sabojāšanas vietā vajadzētu izmantot prasības attiecībā uz dokumentu noformēšanu, lai 
varētu nodrošināt izsekojamību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
63. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(63) Saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1774/2002 uz dažiem produktiem, 
sevišķi gvano, dažām jēlādām, kas 
jāapstrādā īpašā veidā (piemēram, jāmiecē) 
un dažām medību trofejām neattiecina 
minētās regulas prasības. Līdzīgi izņēmumi 
jāparedz īstenošanas pasākumos, kā tas ir 
tauku pārstrādes produktu gadījumā. 
Tomēr, lai saglabātu atbilstošu barības 
ķēdes aizsardzības līmeni, uzņēmējiem, 
kuri izmanto pirmās kategorijas un otrās 
kategorijas materiālu lolojumdzīvnieku 
barības ražošanai, jāpatur spēkā prasība 
par atļaujas saņemšanu.

(63) Saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1774/2002 uz dažiem produktiem, 
sevišķi gvano, dažām jēlādām, kas 
jāapstrādā īpašā veidā (piemēram, jāmiecē) 
un dažām medību trofejām neattiecina 
minētās regulas prasības. Līdzīgi izņēmumi 
jāparedz īstenošanas pasākumos, kā tas ir 
tauku pārstrādes produktu gadījumā. 

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu radīt iespēju, ka pirmās kategorijas un otrās kategorijas materiālu var izmantot 
lolojumdzīvnieku barības ražošanai. Tāpēc atbilstošas izmaiņas jāveic 22. panta e) punkta ii) 
apakšpunktā un 45. panta trešajā daļā.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem un no tiem iegūtiem 
produktiem, kuri

1. Šo regulu piemēro:

a) saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem ir 
izslēgti no cilvēku uztura vai

a) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem 
un atvasinātiem produktiem, kuri saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem ir izslēgti no 
cilvēku uztura, vai

b) saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem var 
būt paredzēti cilvēku uzturam, taču pēc 
uzņēmēja lēmuma ir paredzēti citiem 
mērķiem, nevis cilvēku uzturam.

b) dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuri
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem var būt 
paredzēti cilvēku uzturam, taču pēc 
uzņēmēja lēmuma ir paredzēti citiem 
mērķiem, nevis cilvēku uzturam. Šis 
lēmums ir neatgriezenisks.

Or. de

Pamatojums

Definīcijas ir sajauktas — jau 3. pantā noteikts, ka cilvēku uzturā var lietot tikai dzīvnieku 
izcelsmes produktus, nevis dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus (3. panta 17. punkts). 
Uzņēmējiem nedrīkstētu dot iespēju atkal laist apritē tos produktus, kurus vienreiz jau 
nolemts cilvēku uzturā neizmantot.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tādu savvaļas sauszemes dzīvnieku 
gadījumā, kurus pēc nogalināšanas 
nesavāc, atbilstoši labai medīšanas 
praksei;

ii) tādu savvaļas sauszemes dzīvnieku 
gadījumā, kurus pēc nogalināšanas nesavāc 
saskaņā ar medību tiesiskā regulējuma 
noteikumiem;

Or. de
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Pamatojums

„Laba medīšanas prakse” ir nenoteikts juridisks termins, kāds medību tiesību aktos vispār 
nepastāv.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) šķidrais piens, jaunpiens un no tā 
iegūti produkti, ko iegūst, uzglabā, likvidē 
vai izlieto izcelsmes saimniecībā;

d) piens, piena produkti un jaunpiens, ko 
iegūst, uzglabā, likvidē vai izlieto 
izcelsmes saimniecībā;

Or. de

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai regula būtu vieglāk saprotama. Izvēlētais formulējums saskan ar 
tekstu 20. panta f) punktā. Turklāt nav skaidrs, ko nozīmē termins „šķidrais piens”.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) no dzīvnieku taukiem ražotie ķīmiskie 
produkti, taču ar nosacījumu, ka 
ražošanas apstākļi atbilst īstenošanas 
noteikumos paredzētajiem. 

Or. de

Pamatojums

Ir iespējams noteikt izņēmumu attiecībā uz tiem no ķīmiskiem produktiem, kas ražoti no 
dzīvnieku taukiem, jo, ja tiek ņemti vērā atsaucē minētie noteikumi, ir ļoti neliela iespēja, ka 
saražotie ķīmiskie produkti varētu kaitēt cilvēku vai dzīvnieku veselībai. 
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) „Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti” ir 
beigtu dzīvnieku veseli liemeņi vai to 
daļas, vai 11., 12. un 13. pantā minētie 
dzīvnieku izcelsmes produkti, ieskaitot 
oocītus, embrijus un spermu;

1) „Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti” ir 
beigtu dzīvnieku veseli liemeņi vai to 
daļas, vai 11., 12. un 13. pantā minētie 
dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav 
paredzēti cilvēku uzturam, ieskaitot 
oocītus, embrijus un spermu;

Or. de

Pamatojums

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu definīcijā būtu jānorāda, ka tie nav paredzēti cilvēku 
uzturam, lai tādējādi uzsvērtu, ka regula attiecas tikai uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem 2. panta 1. punkta nozīmē. Ar šo grozījumu tiek nodrošināta arī atbilstība 
iepriekšējā regulā izmantotajai definīcijai un novērsti pārpratumi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) „lolojumdzīvnieks” ir jebkurš tādu sugu
dzīvnieks, ko cilvēki parasti baro un tur 
tādiem mērķiem, kas nav lauksaimniecība, 
un kuras ir minētas Regulas (EK) 
Nr. 998/2003 I pielikumā;

5) „lolojumdzīvnieks” ir jebkurš tādas 
sugas dzīvnieks, ko cilvēki parasti baro un 
tur tādiem mērķiem, kas nav 
lauksaimniecība, un nelieto tos uzturā;

Or. de

Pamatojums

Lai ES tiesību akti būtu saskanīgi, būtu jāizmanto jau agrāk lietotas definīcijas, tāpēc izvēlētā 
definīcija ņemta no iepriekšējā tiesību akta par šo tēmu, proti, 2. panta 1. punkta h) 
apakšpunkta Regulā (EK) Nr. 1774/2002. Komisijas priekšlikumā ir norāde uz Regulu (EK) 
Nr. 998/2003, taču tajā iekļautais saraksts nav pilnīgs. Pastāvīgas norādes uz citiem tiesību 
aktiem apgrūtina regulas lasāmību un saprotamību, un tās neatbilst arī labāka likumdošanas 
procesa prasībām.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) „ūdensdzīvnieki” ir ūdensdzīvnieki, kas 
definēti Direktīvas 2006/88/EK 3. panta 
1. punkta e) apakšpunktā;

6) „ūdensdzīvnieki” ir dzīvnieki, kuri visos 
savas dzīves posmos visu laiku vai lielāko 
laika daļu pavada ūdenī, kā arī no šādiem 
dzīvniekiem atvasinātie produkti;

Or. de

Pamatojums

Par ūdensdzīvniekiem un to blakusproduktiem var uzskatīt ne tikai attiecīgajā punktā minētos, 
bet arī citus dzīvniekus, jo īpaši bezmugurkaulniekus to dažādos dzīves posmos, tostarp 
kukaiņu kāpurus un tārpus, kurus izmanto, piemēram, mājdzīvnieku barības izgatavošanai. 
Skatīt arī 17. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) „ražotājs” ir persona, kura ražo 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai 
atvasinātus produktus;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Terminu „ražotājs” būtu jāsvītro, jo šo terminu šajā regulā neizmanto un līdzīgu darbību 
apzīmēšanai jau izmanto terminu „uzņēmējs”.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16) „sterilizācija spiediena ietekmē” ir 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
pārstrādes veids, kad tos pēc 
sasmalcināšanas daļiņās, kas nav lielākas 
par 50 milimetriem, karsē tā, lai 
temperatūra iekšpusē būtu virs 133 °C 
vismaz 20 minūtes bez pārtraukuma pie 
absolūtā spiediena vismaz 3 bāri;

16) „sterilizācija spiediena ietekmē” ir 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
pārstrādes veids, kad tos apstrādā 
spiediena ietekmē saskaņā ar 
parametriem, kas noteikti īstenošanas 
noteikumos;

Or. de

Pamatojums

Pārējās definīcijās sīkas tehniskas detaļas netiek noteiktas. Šādas detaļas būtu jānosaka 
īstenošanas regulā, lai gadījumā, ja nepieciešama to grozīšana, varētu izmantot komitoloģijas 
procedūru.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17) „dzīvnieku izcelsmes produkti” ir: no 
dzīvniekiem iegūti produkti un no šiem 
produktiem iegūti produkti, ieskaitot 
dzīvus dzīvniekus, ja tie ir sagatavoti šādai 
izmantošanai;

17) „dzīvnieku izcelsmes produkti” ir:

- dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, 
tostarp medus un asinis;
- lietošanai cilvēku uzturā paredzētas 
dzīvas gliemenes, dzīvi adatādaiņi, dzīvi 
tunikāti un dzīvi jūras gliemeži, kā arī
- lietošanai cilvēku uzturā paredzēti no 
dzīvniekiem iegūti produkti un no šiem 
produktiem iegūti produkti, tostarp dzīvi 
dzīvnieki, ja tie ir sagatavoti šādai 
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izmantošanai;

Or. de

Pamatojums

Arī šajā punktā būtu jāizmanto Regulas EK Nr. 853/2004 1. pielikuma 8.1. panta 
formulējumi, lai tiesību akti būtu saskaņoti un tiktu veidota labāka regulatīvā vide. Tas vēl jo 
vairāk nepieciešams tāpēc, ka tiem uzņēmumiem, kuru darbība atļauta saskaņā ar Regulu EK 
Nr. 853/2004, nav nepieciešams saņemt jaunu atļauju saskaņā ar jauno regulu, kas stāsies 
līdzšinējās vietā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23) „attāls apgabals” ir apgabals, kur 
dzīvnieku populācija ir tik maza un kur 
likvidēšanas iekārtas atrodas tik tālu, ka 
pasākumi, kas vajadzīgi dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu savākšanai un 
transportam, būtu nepieņemami apgrūtinoši 
salīdzinājumā ar likvidēšanu uz vietas.

23) „attāls apgabals” ir apgabals, kur 
dzīvnieku populācija ir tik maza un kur 
likvidēšanas iekārtas vai uzņēmumi
atrodas tik tālu, ka pasākumi, kas vajadzīgi 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
savākšanai un transportam, būtu 
nepieņemami apgrūtinoši salīdzinājumā ar 
likvidēšanu uz vietas.

Or. de

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai precizētu un vienādotu tekstu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 25.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a) „liemenis” ir dzīvnieka ķermenis 
pēc nokaušanas un apstrādes;
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Or. de

Pamatojums

Termins „liemenis” tekstā tiek lietots vairākkārt, taču tā definīcija nav dota. Izmantota tā pati 
definīcija, kas Regulā (EK) Nr. 853/2004.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) paredz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu savākšanas un 
likvidēšanas sistēmu, kas efektīvi darbojas 
un kuru pastāvīgi uzrauga kompetentā 
iestāde,

a) paredz to, ka kompetentā iestāde 
pastāvīgi uzrauga 1. punktā minēto 
pasākumu veikšanu;

Or. de

Pamatojums

Svītrotā teksta daļa faktiski bija 1. punkta atkārtojums un tāpēc tā būtu jāsvītro, lai tiktu 
veidota labāka regulatīvā vide. Arī efektīvi strādājošas sistēmas izveide paredzēta jau 
1. punktā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) piešķir atbilstošus resursus šādas 
sistēmas darbībai.

b) nodrošina, ka attiecībā uz dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem saskaņā ar 
11. pantu un 12. panta b) līdz h) punktu 
tiek piešķirti atbilstoši resursi, lai varētu 
darboties 1. punktā minētā infrastruktūra.

Or. de
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Pamatojums

Ir nesamērīgi prasīt dalībvalstīm nodrošināt finansējumu attiecībā uz visiem dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, drīzāk tām būtu jāprasa nodrošināt finansējumu tikai attiecībā 
uz produktiem, kas var radīt dzīvnieku saslimšanas risku.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Vispārīgi dzīvnieku veselības ierobežojumi
1. Neskarot 2. panta 4. punktu, dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus 
produktus nedrīkst nosūtīt no 
saimniecībām, iekārtām vai zonām, uz ko 
attiecas ierobežojumi
a) saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem 
veterinārijas jomā vai 
b) nopietna tādas lipīgas slimības 
uzliesmojuma gadījumā,
i) kas minēta Direktīvas 92/119/EEK 
I pielikumā, vai
ii) minēta sarakstā, ko izveidojusi 
Komisija.
Pasākumus, kas minēti b) apakšpunkta 
ii) punktā un ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 
4. punktā minēto regulatīvo procedūru ar 
kontroli.
2. 1. punktu nepiemēro, ja dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus 
produktus nosūta saskaņā ar 
nosacījumiem, kuri jāpieņem Komisijai, 
lai novērstu cilvēkiem vai dzīvniekiem 
lipīgas slimības izplatīšanos.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 
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5. punktā minēto regulatīvo procedūru ar 
kontroli.

Or. de

Pamatojums

Šis pants priekšlikumā nav vajadzīgs, jo tas, kādus produktus var izvest no ierobežotajām 
zonām, jau detalizēti reglamentēts noteikumos par dzīvnieku slimību apkarošanu, kuri, 
savukārt, pamatojas uz ES tiesību aktiem. Tāpēc pietiek ar 2. panta 4.punkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Citu atvasinātu produktu laišana tirgū 

ārpus barības ķēdes
1. Uzņēmēji var laist tirgū atvasinātus 
produktus, kuri nav 2. panta 3. punktā 
minētie produkti, ja:
a) šos produktus:
i) neparedz izmantot kā barības materiālu 
lauksaimniecības dzīvnieku barošanai vai 
iestrādāt zemē vietās, kur gana 
lauksaimniecības dzīvniekus, vai
ii) neparedz izmantot kažokzvēru 
barošanai; un
b) uzņēmēji nodrošina cilvēku un 
dzīvnieku veselībai radītā riska kontroli:
i) izmantojot drošus izcelsmes avotus 
saskaņā ar 42. pantu,
ii) izmantojot drošas apstrādes metodes 
saskaņā ar 43. pantu, ja droši izcelsmes 
avoti nenodrošina pietiekošu kontroli, vai
iii) pārbaudot, vai produktus izmanto tikai 
drošiem gala lietojuma veidiem saskaņā 
ar 44. pantu, ja drošas apstrādes metodes 
nenodrošina pietiekošu kontroli.
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2. Uzņēmēji var arī laist tirgū 1. punktā 
minētos atvasinātos produktus bez 
ierobežojumiem pēc tam, kad Komisija ir 
noteikusi beigu punktu ražošanas ķēdē 
saskaņā ar 3. punktu, pēc kura šādi 
produkti vairs būtiski neapdraud cilvēku 
vai dzīvnieku veselību.
3. Komisija var pieņemt pasākumus 
attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem nosaka beigu punktu ražošanas 
ķēdē, pēc kura laišanai tirgū vairs 
nepiemēro dzīvnieku veselības 
noteikumus vai higiēnas noteikumus;

Or. de

(Skatīt Komisijas priekšlikuma 41. pantu)

Pamatojums

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus var pārstrādāt līdz tādam līmenim, ka tie vairs 
neapdraud cilvēku un dzīvnieku veselību. Šāds beigu punkts ir pārstrādātās, jaunās regulas 
galvenā koncepcija un ar to tiek ierobežota I nodaļas 1. iedaļā noteiktā regulas darbības 
joma. Tāpēc beigu punkta apraksts būtu jāsniedz nevis 41. pantā, bet jau šajā iedaļā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) lolojumdzīvnieku barības izmantošanu 
iekārtas vai uzņēmuma darbībā vai tās 
ražošanu, kā minēts 45. panta trešajā daļā.

f) lolojumdzīvnieku barības izmantošanu 
iekārtas vai uzņēmuma darbībā vai tās 
ražošanu.

Or. de

Pamatojums

Es wird nicht klar, ob Haustierfutterfabriken eine Registrierung oder Zulassung benötigen. 
Vgl. Artikel 6 (1f), 7(1f) und 45 i.V.m. Futterhygienerechtsetzung. Eine allgemeine Zulassung 
aller Heimtiernahrungsbetriebe ist für Einheitlichkeit der Branche erforderlich, um Probleme 
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beim Handel zu vermeiden Innerhalb der EU ist für Gesundheitszertifikate ein vor Ort 
zugelassener Betrieb erforderlich, damit Importe in die Gemeinschaft zugelassen werden. 
Weiterhin sollte eine Herstellung von Heimtiernahrung mit Material der Kategorie 1 und 2 
nicht möglich sein. Siehe auch Artikel 22 Buchstabe e.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) darbībām, uz kurām attiecas tādu iekārtu 
un uzņēmumu apstiprinājums, kas ir 
apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar

a) darbībām, uz kurām attiecas tādu 
uzņēmumu apstiprinājums, kas ir 
apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar

Or. de

Pamatojums

Nav konsekventi šajā regulā pieminēt arī „iekārtas”. Regulā (EK) Nr. 853/2004 noteikts, ka 
apstiprinājumu izsniedz tikai uzņēmumiem, bet ne iekārtām. Tas pats attiecas uz barības 
līdzekļu jomu ((EK) Nr. 183/2005). Termini ir jālieto vienveidīgi. Tas attiecas arī uz 
„uzņēmuma” definīciju 3. panta 21. punktā.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) biogāzes un kompostēšanas iekārtām, 
kurās transformē dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus 
saskaņā ar standarta parametriem, kas 
noteikti atbilstoši 9. panta c) punktam;

c) biogāzes un kompostēšanas iekārtām, 
kurās transformē dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus 
saskaņā ar standarta parametriem, kas 
atbilstoši 9. panta c) punktam noteikti 
īstenošanas noteikumos;

Or. de

Pamatojums

Valodniecisks precizējums, jo ir nepieciešama norāde uz 9. pantā minētajiem īstenošanas 
noteikumiem, nevis norāde uz šo pašu punktu.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) iekārtām un uzņēmumiem, uz ko attiecas 
VI nodaļas 2. iedaļa, izņemot 6. panta 
1) punkta f) apakšpunktā minētās 
iekārtas.

f) iekārtām un uzņēmumiem, uz ko attiecas 
VI nodaļas 2. iedaļa, izņemot
lolojumdzīvnieku barības ražošanas 
uzņēmumus.

Or. de

Pamatojums

Wie in Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f: Es wird nicht klar, ob Haustierfutterfabriken eine 
Registrierung oder Zulassung benötigen. Vgl. Artikel 6 (1f), 7(1f) und 45 i.V.m. 
Futterhygienerechtsetzung. Eine allgemeine Zulassung aller Heimtiernahrungsbetriebe ist für 
Einheitlichkeit der Branche erforderlich, um Probleme beim Handel zu vermeiden Innerhalb 
der EU ist für Gesundheitszertifikate ein vor Ort zugelassener Betrieb erforderlich, damit 
Importe in die Gemeinschaft zugelassen werden. Weiterhin sollte eine Herstellung von 
Heimtiernahrung mit Material der Kategorie 1 und 2 nicht möglich sein. Siehe auch Artikel 
22 Buchstabe e. 

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
un atvasināto produktu transportēšanai.

Or. de

Pamatojums

Nosakot obligātu prasība reģistrēties arī tiem uzņēmējiem, kuri veic dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu un atvasināto produktu transportēšanu, iestādes iegūst informāciju par 
šādiem transporta uzņēmumiem, tādējādi atvieglojot uzraudzību un labāk novēršot iespēju, ka 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus transportēšanas laikā var pārklasificēt par pārtikas 
produktiem. Skatīt arī 7. panta 2. punktu.
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iekārtas un uzņēmumus, uz ko attiecas 
izņēmums par apstiprināšanu saskaņā ar 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktu, reģistrē 
kompetentā iestāde pēc uzņēmēja 
pieprasījuma.

2. Iekārtas un uzņēmumus, uz ko attiecas 
izņēmums par apstiprināšanu saskaņā ar 
1. punkta a), b), c) un g) apakšpunktu, ir 
obligāti jāreģistrē.

Pieprasījumā jābūt šādai informācijai: Reģistrācijas pieprasījumā jābūt 
norādītām šādām ziņām:

a) izmantoto dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu kategorija;

a) izmantoto dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu kategorija;

b) to darbību veids, kuras veiktas, 
izmantojot dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus 
kā izejmateriālu, un uz kurām attiecas 
pieprasījums.

b) to darbību veids, kuras veiktas, 
izmantojot dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus 
kā izejmateriālu, un uz kurām attiecas 
pieprasījums.

Or. de

Pamatojums

Valodniecisks precizējums. Ieviesta atsauce uz 7. panta 1. punkta g) apakšpunktu, lai 
precizētu reģistrācijas prasību attiecībā uz uzņēmumiem, kuri veic dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu transportēšanu.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Iekārtā veic darbības ar dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem un, ja tas 
vajadzīgs saistībā ar šo regulu vai 
noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo 
regulu, atvasinātiem produktiem atbilstoši 
higiēnas noteikumiem, kuri paredzēti 

b) iekārtā veic darbības ar dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem un, ja tas 
vajadzīgs saistībā ar šo regulu vai 
noteikumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo 
regulu, atvasinātiem produktiem atbilstoši 
higiēnas noteikumiem, kuri paredzēti šīs 
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saskaņā ar 9. pantu; regulas I pielikumā un saskaņā ar 
9. pantu;

Or. de

Pamatojums

Vispārējās higiēnas prasības nevajadzētu noteikt ar īstenošanas noteikumiem, uz kuriem 
attiecināma komitoloģijas procedūra, jo šīs prasības ir tik svarīgas, ka tās būtu jānosaka 
regulas pamattekstā. Skatīt arī 9. panta d) punkta i) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Iekārtas un uzņēmumi, kuri jau 
apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1774/2002, nav 
jāapstiprina vai jāreģistrē atkārtoti.

Or. de

Pamatojums

Ar šo noteikumu var palīdzēt samazināt birokrātiju, nepalielinot risku. Šis noteikums jau 
agrāk bija paredzēts 51. pantā (Pārejas pasākums), taču kļūst vēl saprotamāks, to pārceļot to 
uz sadaļu par apstiprināšanu.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
9. pants – d punkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) vispārējām higiēnas prasībām, kas 
piemērojamas apstiprinātās iekārtās un 
uzņēmumos,

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Vispārējās higiēnas prasības nevajadzētu noteikt ar īstenošanas noteikumiem, uz kuriem 
attiecināma komitoloģijas procedūra, jo šīs prasības ir tik svarīgas, ka tās būtu jānosaka 
regulas pamattekstā. Atbilstošie grozījumi veikti 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
11. pants – c punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dzīvnieku izcelsmes produkti, kas iegūti 
no tādiem dzīvniekiem, kuri nodoti 
nelikumīgai apstrādei, kā definēts 
Direktīvas 96/22/EK 1. panta 2) punkta 
d) apakšpunktā un Direktīvas 96/23/EK 
2. panta b) punktā;

c) dzīvnieku izcelsmes produkti, kas iegūti 
no tādiem dzīvniekiem, kuri nodoti 
noteikumiem neatbilstošai apstrādei, kā 
definēts Direktīvas 96/22/EK 1. panta 
2) punkta d) apakšpunktā vai
Direktīvas 96/23/EK 2. panta b) punktā;

Or. de

Pamatojums

Vārds „nelikumīgai” šajā kontekstā šķiet nepiemērots. Savukārt starp abu direktīvu 
nosaukumiem jālieto vārds „vai”, jo citādi būs jāpiemēro tās abas.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
11. pants – e punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) pārtikas atkritumi no starptautisko 
līniju transportlīdzekļiem;

e) ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas 
atkritumi no transportlīdzekļiem, kurus 
izmanto pārrobežu satiksmē;

Or. de

Pamatojums

Būtu jāizmanto tāds pats formulējums, kā iepriekšējā regulā par šo tēmu, lai atvieglotu pāreju 
uz jauno regulu. Nav nekāda iemesla formulējumu mainīt.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
12. pants – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) bojāts trešās kategorijas materiāls, 
kas rada risku cilvēku un dzīvnieku 
veselībai.

Or. de

Pamatojums

Ja materiāls sākotnēji bija trešajā kategorijā, taču tagad ir bojāts un rada risku veselībai, tas 
būtu jāieskaita otrajā kategorijā un ar to atbilstoši jārīkojas.  Skatīt arī 21. panta c) punktu 
un 23. panta 1. punkta g) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
13. pants – b punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dzīvnieku, kas nokauti kautuvē un 
pirmskaušanas apskatē izrādījušies derīgi 
nokaušanai cilvēku uzturam, vai medījamo 
dzīvnieku, kas nogalināti lietošanai cilvēku 
uzturā saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, 
šādas daļas:

b) dzīvnieku, kas nokauti kautuvē un 
pirmskaušanas apskatē izrādījušies derīgi 
nokaušanai cilvēku uzturam, vai medījamo 
dzīvnieku, kas nogalināti lietošanai cilvēku 
uzturā saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, 
liemeņi vai šādas daļas:

Or. de

Pamatojums

Arī šajā pantā būtu jāpiemin termins „liemeņi”, lai nodrošinātu atbilstību b) punkta i) 
apakšpunktam.
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
13. pants – b punkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) mājputnu galvas, ii) mājputnu galvas, kas nav paredzētas 
cilvēku uzturam,

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizēts, ka apakšpunkts attiecas tikai uz noteiktu mājputnu galvu 
kategoriju, jo ES daļu vistu pārdod arī ar visām galvām.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
13. pants – b punkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) jēlādas un ādas, ieskaitot to rotājumus 
un atgriezumus,

iii) jēlādas un ādas, ieskaitot to atlikumus
un atgriezumus, kas nav paredzēti želatīna 
vai citu uzturā lietojamu pārtikas 
produktu ražošanai,

Or. de

Pamatojums

Pārtikas produktu higiēnas noteikumi paredzēti Regulā (EK) Nr. 853/2004. Ir skaidri 
jānosaka, ka uzturā lietojamu želatīnu neizgatavo no trešās kategorijas materiāla. Šī 
neprecizitāte jau agrāk radījusi lielas problēmas.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
13. pants – c punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tādu dzīvnieku asinis, kuriem nav c) tādu dzīvnieku asinis, kuriem nav 
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novēroti tādu slimību simptomi, kuras ar 
šīm asinīm iespējams pārnest uz cilvēkiem 
vai dzīvniekiem, kas iegūtas no:

novēroti tādu slimību simptomi, kuras ar 
asinīm iespējams pārnest uz cilvēkiem vai 
dzīvniekiem, kas iegūtas no:

Or. de

Pamatojums

Ja tiek lietots formulējums „ar šīm asinīm iespējams pārnest uz cilvēkiem vai dzīvniekiem”, 
tad rodas iespaids, ka tiks pārbaudītas asinis. Tomēr šajā punktā domāta nokaušanai 
paredzētu dzīvnieku pārbaude (ante mortum pārbaude).

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
13. pants – d punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tādi dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
kas iegūti no cilvēku uzturam paredzētu 
produktu ražošanas, ieskaitot attaukotus 
kaulus un dradžus;

d) tādi dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, 
kas iegūti no cilvēku uzturam paredzētu 
produktu ražošanas, ieskaitot piena 
saskalas, attaukotus kaulus un dradžus, kas 
vairs nav paredzēti pārtikas produktu 
ražošanai;

Or. de

Pamatojums

1) Lai precizētu, ka arī piena saskalas (piena iekārtu skalojamais ūdens) ietilpst trešajā 
kategorijā, jo iepriekš ir bijušas grūtības nodalīt šo produktu.

2) Pārtikas produktu higiēnas noteikumi paredzēti Regulā (EK) Nr. 853/2004. Būtu skaidri 
jānosaka, ka uzturā lietojamu želatīnu neizgatavo no trešās kategorijas materiāla. Šī 
neprecizitāte agrāk radījusi lielas problēmas.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
13. pants – e punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot e) dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot 
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ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus, 
kurus pēc tam, kad tie laisti tirgū lietošanai 
cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībā, vairs 
neparedz šādai lietošanai cilvēku uzturā vai 
dzīvnieku barībā komerciālu apsvērumu 
dēļ vai saistībā ar ražošanas problēmām vai 
iesaiņojuma defektiem, vai citiem 
defektiem, kas neapdraud cilvēku vai 
dzīvnieku veselību;

ēdināšanas uzņēmumu pārtikas atkritumus, 
kas neapdraud cilvēku vai dzīvnieku 
veselību un kurus pēc tam, kad tie laisti 
tirgū lietošanai cilvēku uzturā vai 
dzīvnieku barībā, vairs neparedz šādai 
lietošanai cilvēku uzturā vai dzīvnieku 
barībā komerciālu apsvērumu dēļ vai 
saistībā ar ražošanas problēmām vai 
iesaiņojuma defektiem, vai citiem 
defektiem;

Or. de

Pamatojums

Tekstu „kas neapdraud cilvēku vai dzīvnieku veselību” būtu jāpārvieto, lai precīzāk norādītu, 
ka tas attiecas uz ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas atkritumiem.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
13. pants – h punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) svaigi ūdensdzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti no iekārtām vai 
uzņēmumiem, kas ražo produktus cilvēku 
uzturam;

h) ūdensdzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti no iekārtām vai 
uzņēmumiem, kas ražo produktus cilvēku 
uzturam;

Or. de

Pamatojums

Vārdu „svaigi” ir jāsvītro. Nav skaidrs, kāpēc gan šis punkts nebūtu jāattiecina uz tādiem 
ūdensdzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri vairs nav svaigi. Turklāt termins „svaigs” ir 
ļoti brīvi interpretējams un to nevar objektīvi novērtēt.
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
13. pants – k punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) miruši Rodentia un Lagomorpha kārtas 
dzīvnieki un to daļas, izņemot pirmās 
kategorijas vai otrās kategorijas 
materiālu, kas minēts 12. panta a) līdz 
g) punktā;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Miruši dzīvnieki vienmēr var būt tikai otrās kategorijas materiāls. Tas neattiecas vienīgi uz 
dienu veciem cāļiem, kurus nonāvē komerciālu apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
13. pants – l. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) tādu mirušu dzīvnieku jēlādas un ādas, 
nagi, spalvas, vilna, ragi, apmatojums un 
kažoks, kam nav novēroti tādu slimību 
simptomi, kuras ar šiem produktiem 
iespējams pārnest uz cilvēkiem vai 
dzīvniekiem, izņemot c) punktā minētos;

l) tādu mirušu dzīvnieku jēlādas un ādas, 
nagi, spalvas, vilna, ragi, apmatojums un 
kažoks, kam nav novēroti tādu slimību 
simptomi, kuras ar šiem produktiem 
iespējams pārnest uz cilvēkiem vai 
dzīvniekiem, izņemot b) punktā minētos;

Or. de

Pamatojums

Šajā punktā neapšaubāmi paredzēta atsauce uz b) punktu, nevis c) punktu.
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Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
13. pants – ma punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ma) mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības uzņēmumu atkritumi.

Or. de

Pamatojums

Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumu atkritumi var būt tikpat bīstami, kā  
ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas atkritumi, tāpēc arī tie skaidri būtu jāpiemin kā šīs 
kategorijas materiāls. Gadījumā, ja šie atkritumi ir bojāti, 12. panta i) punkta (jauns) 
grozījumā jau noteikts, ka šāds materiāls uzskatāms par otrās kategorijas materiālu.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra persona, kas nosūta, transportē 
vai saņem dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus, 
reģistrē sūtījumus un ar tiem saistītos 
tirdzniecības dokumentus vai veselības 
sertifikātus.

1. Ikviens uzņēmējs, kurš nosūta, 
transportē vai saņem dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus vai atvasinātus produktus, 
reģistrē sūtījumus un ar tiem saistītos 
tirdzniecības dokumentus vai veselības 
sertifikātus.

Or. de

Pamatojums
Šajā punktā būtu precīzāk lietot terminu „uzņēmējs”, jo 2. pantā šāds termins nav definēts. 
Toties termins „uzņēmējs” ir definēts 2. panta 12. punktā.
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Procedūra, kas minēta 1. punktā, 
jāizstrādā iekārtās, kurās pārstrādā 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, 
iekārtās, kurās dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktus transformē biogāzē un 
kompostā, un iekārtās, kurās veic darbības 
ar vairāk nekā vienas kategorijas dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktiem, saskaņā ar 
riska analīzes un kritisko kontrolpunktu 
noteikšanas sistēmas (HACCP) principiem.

3. Iekārtās, kurās pārstrādā dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktus, iekārtās, kurās 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
transformē biogāzē un kompostā, un 
iekārtās, kurās veic darbības ar vairāk nekā 
vienas kategorijas dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, izstrādā vienu vai 
vairākas procedūras saskaņā ar riska 
analīzes un kritisko kontrolpunktu 
noteikšanas sistēmas (HACCP) principiem 
atbilstoši 1. punktam.

Šādu iekārtu uzņēmēji īpaši veic šādas 
darbības.

Šādu iekārtu uzņēmēji īpaši veic šādas 
darbības:

a) Nosaka un kontrolē kritiskos 
kontrolpunktus iekārtās;

a) apzina jebkādu apdraudējumu, kas 
jānovērš, jālikvidē vai jāsamazina līdz 
pieļaujamam līmenim,

b) izstrādā un ievieš kritisko 
kontrolpunktu uzraudzības un pārbaudes 
metodes;

b) apzina būtiski svarīgos kontrolpunktus 
procesa stadijā vai stadijās, kur kontrole 
ir būtiska, lai apdraudējumu novērstu, 
likvidētu vai samazinātu to līdz 
pieņemamam līmenim,

c) gadījumos, kad pārstrādes rezultātā 
iegūto produktu tieši nelikvidē turpat uz 
vietas, to sadedzinot, līdzsadedzinot, 
izmantojot kā kurināmo vai izmantojot 
alternatīvu likvidēšanas metodi, kura ir 
atļauta saskaņā ar 22. panta a) punktu, 
ņem šādus reprezentatīvus paraugus, lai 
pārbaudītu:

c) šiem kritiskajiem kontrolpunktiem 
nosaka robežvērtības, lai attiecībā uz 
novēršamu, likvidējamu vai līdz 
pieļaujamam līmenim samazināmu 
apdraudējumu varētu nošķirt pieļaujamus 
un nepieļaujamus līmeņus,

i) katrai pārstrādātajai partijai —
atbilstību produkcijas standartiem, it īpaši 
attiecībā uz pārstrādes metodēm un 
galaprodukta mikrobioloģisko drošumu, 
kā paredzēts pasākumos, kas pieņemti 
saskaņā ar šā panta 6. punktu,
ii) atbilstību maksimāli pieļaujamajam 
fizisko un ķīmisko atlieku līmenim, kas 
noteikts Kopienas tiesību aktos;
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d) vajadzības gadījumā reģistrē b) un 
c) punktā minēto pārbaužu un testu 
rezultātus un saglabā tos vismaz divus 
gadus, lai varētu uzrādīt kompetentajām 
iestādēm;

d) izstrādā un īsteno efektīvas uzraudzības 
procedūras kritiskajos kontrolpunktos,

da) izstrādā izlabošanas pasākumus 
gadījumam, ja pārraudzība rāda, ka 
kritiskais kontrolpunkts netiek kontrolēts,
db) izstrādā regulāri veicamas 
procedūras, lai pārbaudītu, vai a) līdz 
e) apakšpunktā minētie pasākumi ir 
efektīvi,
dc) izstrādā dokumentus un reģistrus 
atbilstoši iekārtas vai uzņēmuma 
specifikai un lielumam, lai dokumentētu 
to, cik efektīvi ir piemēroti a) līdz 
f) apakšpunktā minētie pasākumi. Ja 
produktā, ražošanas procesā vai jebkurā 
ražošanas posmā ir veiktas pārmaiņas, 
uzņēmējs pārskata procedūru un veic tajā 
vajadzīgos grozījumus.

e) ievieš sistēmu, kas nodrošina katras 
nosūtītās partijas izsekojamību.

e) ievieš sistēmu, kas nodrošina katras 
nosūtītās partijas izsekojamību.

Or. de

Pamatojums

Lai regula būtu saprotamāka un vieglāk piemērojama, šajā punktā izmantoti formulējumi no 
Higiēnas regulas (EK) Nr. 852/2004.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kādas sauszemes dzīvnieku sugas 
barošana ar pārstrādātām dzīvnieku 
olbaltumvielām, kas iegūtas no tās pašas 
sugas dzīvnieku ķermeņiem vai ķermeņa 
daļām;

a) kādas sauszemes dzīvnieku sugas 
(izņemot kažokzvēru) barošana ar 
pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, 
kas iegūtas no tās pašas sugas dzīvnieku 
ķermeņiem vai ķermeņa daļām;
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Or. de

Pamatojums

Uz kažokzvēru barošanu ar pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām saskaņā ar 18. panta 
2. punkta a) apakšpunktu un uz dzīvnieku ganīšanu pļavā, kas apstrādāta ar organisko 
mēslojumu vai to barošanu ar šādā pļavā pļautu zāli attiecas šīs regulas svarīgākie 
noteikumi. Saskaņā ar 18. panta 2. punktu tos nedrīkst reglamentēt īstenošanas noteikumos. 
Tāpēc 18. panta 2. punkts būtu jāsvītro un jāveic atbilstoši labojumi 1. punktā.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lauksaimniecības dzīvnieku barošana ar 
zāli, tos ganot vai barojot tos ar nopļautu
zāli, kas aug laukā, kurā izmantots 
organiskais mēslojums vai augsnes 
ielabotāji, izņemot kūtsmēslus;

c) lauksaimniecības dzīvnieku barošana ar 
zāli, tos ganot vai barojot tos ar nopļautu 
zāli, kas aug laukā, kurā izmantots 
organiskais mēslojums vai augsnes 
ielabotāji, izņemot kūtsmēslus, ja vien 
šāda ganīšana vai barošana ar nopļautu 
zāli nenotiek pēc starplaika, kurā 
iespējams nodrošināt pietiekami kontroli 
pār riskiem cilvēku un dzīvnieku 
veselībai, un kurš nav mazāks par 
21 dienu;

Or. de

Pamatojums

Ir jārada iespēja lauksaimniecības zemēs izmantot augstvērtīgu kompostu un organisko 
mēslojumu, lai nodrošinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Arī pašreiz spēkā esošajā regulā 
minēts 21 dienas termiņš. Tomēr, tā kā termiņu var ietekmēt laika apstākļi, būtu jānosaka, ka 
ar riska izpēti saistītais starplaiks nedrīkst būt mazāks par 21 dienu. Skatīt arī 18. panta 
2. punkta pamatojumu.
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var noteikt īstenošanas 
noteikumus, lai nodrošinātu 1. punktā 
paredzēto aizliegumu vienādu 
piemērošanu, un pasākumus, kas ļauj:

svītrots

a) atkāpjoties no 1. punkta 
a) apakšpunkta, barot kažokzvērus ar 
pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, 
kas iegūtas no tās pašas sugas dzīvnieku 
ķermeņiem vai ķermeņa daļām; un
b) atkāpjoties no 1. punkta 
c) apakšpunkta, barot lauksaimniecības 
dzīvniekus ar zāli, kas aug laukā, kurā 
izmantots organiskais mēslojums vai 
augsnes ielabotāji, ar nosacījumu, ka tos 
gana vai minēto zāli pļauj pēc 
nogaidīšanas perioda, kas nodrošina 
atbilstošu riska kontroli cilvēku un 
dzīvnieku veselībai.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 48. panta 
4. punktā minēto regulatīvo procedūru ar 
kontroli.

Or. de

Pamatojums

Uz kažokzvēru barošanu ar pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām saskaņā ar 18. panta 
2. punkta a) apakšpunktu un uz dzīvnieku ganīšanu pļavā, kas apstrādāta ar organisko 
mēslojumu vai to barošanu ar šādā pļavā pļautu zāli attiecas šīs regulas svarīgākie 
noteikumi. Saskaņā ar 18. panta 2. punktu tos nedrīkst reglamentēt īstenošanas noteikumos. 
Tāpēc 18. panta 2. punkts būtu jāsvītro un jāveic atbilstoši labojumi 1. punktā.
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Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
19. pants – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) iesniedz detoksikācijas procedūrai, 
kura definēta saskaņā ar 
Direktīvas 2002/32/EK 8. panta 2) punktu, 
un izmanto saskaņā ar 21. panta c), d) un 
e) punktu, ja tas ir 11. panta c) punktā 
minētais pirmās kategorijas materiāls;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šī panta piemērošanas rezultātā būtu iespējams pirmās kategorijas materiālu izmantot par 
dzīvnieku barības izejmateriālu. Tomēr ar šo regulu būtu jānodrošina, ka par dzīvnieku 
barību var pārstrādāt tikai noteiktu trešās kategorijas materiālu.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
21. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārstrādā apstiprinātā uzņēmumā,
izņemot materiālu, kas mainījies 
sadalīšanās, piesārņojuma vai bojājumu 
rezultātā, tādējādi nepieņemami 
apdraudot cilvēku vai dzīvnieku veselību,
un to izmanto:

c) pārstrādā apstiprinātā uzņēmumā un to 
izmanto:

Or. de

Pamatojums

Trešās kategorijas materiāls jau saskaņā ar tā definīciju nevar nepieņemami apdraudēt 
cilvēku vai dzīvnieku veselību. Turklāt 12. panta i) punktā (jauns) jau precizēts, ka materiāls, 
kas sākotnēji bija trešajā kategorijā, taču tagad ir bojāts un rada risku veselībai, ir jāieskaita 
otrajā kategorijā.
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Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
21. pants – c punkts – i daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) kā materiālu lauksaimniecības dzīvnieku,
izņemot kažokzvērus, barošanai, un laiž 
tirgū saskaņā ar 24. pantu, izņemot 
13. panta l) un m) punktā minēto materiālu,

i) kā materiālu lauksaimniecības dzīvnieku 
barošanai, un laiž tirgū saskaņā ar 
24. pantu, izņemot 13. panta l) un 
m) punktā minēto materiālu,

Or. de

Pamatojums

Ja šo daļu svītro, tad tiek skaidri noteikts, ka trešās kategorijas materiālu var izmantot gan kā 
materiālu lauksaimniecības dzīvnieku barībā, gan tieši kažokzvēru barošanai. Skatīt arī 
23. panta 1. punkta f) apakšpunktu, 24. panta 1. punktu un 41. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu.

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
21. pants – c punkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) kažokzvēru barošanai vai ii) kažokzvēru barošanai,

Or. de

Pamatojums

Šī daļa jāgroza, lai saskaņotu to ar citu 21. panta c) punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
21. pants – c punkts – iiia daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) lolojumdzīvnieku barošanai.
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Or. de

Pamatojums

Sk. 22. panta e) punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
21. pants – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) nepārstrādājot iestrādā zemē, ja tas ir 
piens, piena produkti un jaunpiens;

Or. de

Pamatojums

Lai precizētu, ka minētos materiālus var iestrādāt zemē pat tad, ja tie ir trešās kategorijas 
materiāls. 20. panta f) punkts jau ļauj izmantot otrās kategorijas materiālu.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
21. pants – hb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

hb) ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas 
atkritumu gadījumā saskaņā ar 13. panta 
m) punktu — transformē biogāzes iekārtā 
vai kompostēšanas iekārtā atbilstoši 
48. panta 3. punktā noteiktajai 
regulatīvajai procedūrai, vai — līdz šādu 
noteikumu pieņemšanai — atbilstoši 
valstu tiesību aktiem;

Or. de

Pamatojums

Pašlaik spēkā esošajā regulā atļauts izmantot valsts tiesību aktus attiecībā uz ēdināšanas 
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uzņēmumu un pārtikas atkritumu transformēšanu biogāzes iekārtās vai kompostēšanas 
iekārtās.  Spēkā esošie tiesību akti jāļauj piemērot līdz brīdim, kamēr tiks pieņemti efektīvi 
Kopienas mēroga tiesību akti.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
22. pants – e punkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) izmantot lolojumdzīvnieku barošanai; svītrots

Or. de

Pamatojums

Ja dalībvalstīm dod iespēju atļaut otrās un trešās kategorijas nepārstrādātu materiālu 
izmantot lolojumdzīvnieku barošanai, tad rodas pretruna ar pamatprincipu par noteikumu 
saskaņošanu attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem. Turklāt var veidoties 
situācija, ka šo materiālu izbarošanu lolojumdzīvniekiem nav iespējams pietiekami uzraudzīt.  
Otrās kategorijas nepārstrādātu materiālu nevajadzētu izbarot lolojumdzīvniekiem, tāpēc c) 
punkta ii) daļa kļuvusi par 21. panta c) punkta iv) daļu (jauna).

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
22. pants – f punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) likvidēt saimniecībā, ja tas ir trešās 
kategorijas materiāls, kas minēts 13. panta 
f) punktā un citi dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti, kuri izņemti dzīviem 
dzīvniekiem saistībā ar ķirurģisku 
iejaukšanos, ja to atļauj kompetentā 
iestāde.

f) likvidēt saimniecībā, ja tas ir trešās 
kategorijas materiāls, kas minēts 13. panta 
f) punktā un citi dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti, kuri izņemti dzīviem 
dzīvniekiem saistībā ar ķirurģisku 
iejaukšanos.

Or. de

Pamatojums

Nav lietderīgi pieprasīt veterinārārstam, lai viņš pēc katras ķirurģiskas iejaukšanās 
kompetentajai iestādei vaicātu, ko iesākt ar operācijā radušos materiālu.



PR\760933LV.doc 39/57 PE418.148v01-00

LV

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) dažu dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu, organiskā mēslojuma un 
augsnes ielabotāju iestrādāšanu zemē;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Skatīt arī pamatojumu 18. panta 1. punkta c) apakšpunktam un 18. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) cilvēku vai dzīvnieku veselībai radītā 
riska līmeni attiecībā uz noteiktu 
materiālu, ko uzskata par nepieņemamu, 
kā minēts 21. panta c) punktā.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ja tiek noteikts, ka materiāls ietilpst otrajā kategorijā, tad īstenošanas noteikumu izstrāde 
vairs nav nepieciešama. 
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas 
atkritumu glabāšanu, savākšanu un 
transportēšanu;

Or. de

Pamatojums

Lai visā ES nodrošinātu vienotus ekonomiskās darbības nosacījumus, vienotiem noteikumiem 
būtu jāattiecas arī uz ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas atkritumu glabāšanu, savākšanu un 
transportēšanu.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nosacījumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
izsekojamību un tālāka piesārņojuma 
izplatības novēršanu un kurus piemēro, ja 
materiālu, kas ir derīgs cilvēku uzturam, 
paredz izmantot dzīvnieku barošanai vai kā 
materiālu dzīvnieku barībā.

b) nosacījumiem, kuru mērķis ir nodrošināt 
izsekojamību un tālāka piesārņojuma 
izplatības novēršanu un kurus piemēro, ja 
materiālu, kas ir saņēmis apstiprinājumu, 
paredz izmantot dzīvnieku barošanai vai kā 
materiālu dzīvnieku barībā.

Or. de

Pamatojums

Termins „derīgs cilvēku uzturam” neaptver visus materiālus, kurus var pārstrādāt par 
izejvielu dzīvnieku barībai.
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Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tie ir ražoti saskaņā ar nosacījumiem par 
sterilizāciju spiediena ietekmē vai citiem 
nosacījumiem, lai novērstu risku cilvēku 
un dzīvnieku veselībai saskaņā ar 2. iedaļā 
paredzētajām prasībām un pasākumiem, 
kuri noteikti saskaņā ar 2. punktu;

b) tie ir ražoti saskaņā ar nosacījumiem 
(sterilizācija spiediena ietekmē vai citi 
nosacījumi), lai novērstu risku cilvēku un 
dzīvnieku veselībai saskaņā ar šīs nodaļas 
2. iedaļā paredzētajām prasībām un 
pasākumiem, kuri noteikti saskaņā ar 
2. punktu;

Or. de

Pamatojums

Precizējums. Līdzās sterilizācijai spiediena ietekmē var izmantot arī citus līdzekļus, 
piemēram, pašlaik spēkā esošajā regulā minēto pasterizāciju.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) gadījumos, kad organiskais mēslojums 
un augsnes ielabotāji ir iegūti no proteīnu 
saturoša materiāla, tiem ir piemaisīta 
sastāvdaļa, kas neļauj šo maisījumu pēc 
tam izmantot dzīvnieku barošanai; un

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šā panta mērķis ir novērst iespēju, ka dzīvnieku proteīnu saturošu mēslojumu varētu 
ļaunprātīgi izmantot dzīvnieku barošanai, kā arī nodrošināt Regulas (EK) 
Nr. 999/2001 īstenošanu. Līdz ar šo punktu tiek ieviesta papildu prasība līdzās tām, kas jau 
izriet no Direktīvas (EK) 181/2006. Tāpat uz šo tēmu attiecas arī 18. panta 1. punkta c) 
apakšpunkts. Tomēr mēģināt ieviest vispārēju obligātu marķēšanas prasību nav reāli. To nav 
iespējams izdarīt attiecībā uz mēslojumu, kas iegūts, piemēram, no ragiem vai asins 
produktiem. Savukārt attiecībā uz kompostu un hidrolizātu vispār nepastāv iespēja, ka 
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lauksaimniecības dzīvnieki ar barību varētu uzņemt mēslojumu.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sastāvdaļām, kas jāpiemaisa 
organiskajam mēslojumam vai augsnes 
ielabotājiem;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā grozījumā 18. panta 1. punkta c) apakšpunktam ir noteikti attiecīgi termiņi, vairs nav 
nepieciešams dzīvnieku izcelsmes augsnes ielabotājiem piejaukt citus materiālus. Skatīt arī 
pamatojumu 25. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījumam.

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) papildu nosacījumiem, piemēram, 
vielas vai metodes, kas jāizmanto, veicot 
marķēšanu, un obligātās proporcijas, kas 
jāievēro, gatavojot maisījumu, lai 
nepieļautu šāda organiskā mēslojuma un 
augsnes ielabotāju izmantošanu dzīvnieku 
barošanai.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā grozījumā 18. panta 1. punkta c) apakšpunktam ir noteikti attiecīgi termiņi, vairs nav 
nepieciešams dzīvnieku izcelsmes augsnes ielabotājiem piejaukt citus materiālus. Skatīt arī 
pamatojumu 25. panta 1. punkta c) apakšpunkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas, dzīvnieku 
izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu 
produktu izmantošanu izstādēs, 
diagnostikā, izglītības un pētniecības 
nolūkiem, ievērojot nosacījumus, kuri 
nodrošina cilvēku un dzīvnieku veselībai 
radītā riska kontroli.

1. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no šīs nodaļas 1. un 2. iedaļas, 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un 
atvasinātu produktu izmantošanu izstādēs, 
diagnostikā, izglītības un pētniecības 
nolūkiem, ievērojot nosacījumus, kuri 
nodrošina cilvēku un dzīvnieku veselībai 
radītā riska kontroli.

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams precizējums, jo citādi atsauce ir neskaidra.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
27. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri nodrošina cilvēku un 
dzīvnieku veselībai radītā riska kontroli, 
šāda materiāla savākšanu un lietošanu.

1. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no šīs nodaļas 1. un 2. iedaļas 
un ievērojot nosacījumus, kuri nodrošina 
cilvēku un dzīvnieku veselībai radītā riska 
kontroli, šāda materiāla savākšanu un 
lietošanu.

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams precizējums, jo citādi atsauce ir neskaidra.
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Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas un ievērojot 
nosacījumus, kuri paredzēti saskaņā ar šā 
panta 3. punktu, 11. panta b) punkta 
ii) apakšpunktā minētā pirmās kategorijas 
materiāla izmantošanu zooloģiskā dārza 
dzīvnieku un dabīgajā vidē dzīvojošu 
apdraudētu vai aizsargājamu maitēdāju 
putnu sugu barošanai.

2. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no šīs nodaļas 1. un 2. iedaļas 
un ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti 
saskaņā ar šā panta 3. punktu, 11. panta 
b) punkta ii) apakšpunktā minētā pirmās 
kategorijas materiāla izmantošanu 
zooloģiskā dārza dzīvnieku un dabīgajā 
vidē dzīvojošu apdraudētu vai 
aizsargājamu maitēdāju putnu sugu 
barošanai.

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams precizējums, jo citādi atsauce ir neskaidra.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
28. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no 1. un 2. iedaļas, šāda 
materiāla likvidēšanu:

1. Kompetentā iestāde var atļaut, 
atkāpjoties no šīs nodaļas 1. un 2. iedaļas, 
šāda materiāla likvidēšanu:

Or. de

Pamatojums

Nepieciešams precizējums, jo citādi atsauce ir neskaidra.
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Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.  Ieinteresētās personas nosūta 
pieteikumu tās dalībvalsts kompetentajai 
iestādei, kurā tās ir ieplānojušas izmantot 
alternatīvo metodi.

2. Ieinteresētās personas nosūta pieteikumu 
tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā 
tās ir ieplānojušas izmantot alternatīvo 
metodi. Pieteikumus uzskata par 
konfidenciāliem līdz galīgā lēmuma 
pieņemšanai.

Or. de

Pamatojums

Ieinteresētās personas būs ekonomiski ieinteresētas pieteikumu iesniegšanā, tāpēc nedrīkstētu 
pieļaut, ka citi kandidāti var iepazīties ar konkurentu pieteikumiem.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kompetentā iestāde divu mēnešu laikā 
pēc pilna pieteikuma saņemšanas izvērtē, 
vai pieteikums atbilst 10. punktā 
minētajam standarta pieteikuma formātam. 

3. Kompetentā iestāde viena mēneša laikā 
pēc pilna pieteikuma saņemšanas izvērtē, 
vai pieteikums atbilst 10. punktā 
minētajam standarta pieteikuma formātam.

Or. de

Pamatojums

Vienam mēnesim vajadzētu būt pietiekamam termiņam, lai pārbaudītu pieteikuma atbilstību 
noteiktajai standarta formai. Jebkāds cits termiņš nevajadzīgi kavēs uzņēmējdarbību.
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Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Pietiekami pamatotos gadījumos, kad 
iestāde prasa no pieteikuma iesniedzēja 
papildu ziņas, 5. punktā paredzēto termiņu 
var pagarināt.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Or. de

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā).

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentā iestāde regulāri veic 
oficiālās kontroles un uzraudzību 
apstiprinātās vai reģistrētās iekārtās un 
uzņēmumos, un telpās, par kurām ir 
sniegta informācija saskaņā ar 40. panta 
3. punktu.

1. Kompetentā iestāde regulāri veic 
oficiālās kontroles un uzraudzību 
apstiprinātās vai reģistrētās iekārtās un 
uzņēmumos, kontrolē sūtījumus uz citām 
dalībvalstīm, importu, tranzītu un 
eksportu, un kontrolē telpas, par kurām ir 
sniegta informācija saskaņā ar 40. panta 
3. punktu.

Or. de

Pamatojums

Ir svarīgi papildināt šo pantu ar tekstu „sūtījumus uz citām dalībvalstīm, importu, tranzītu un 
eksportu”, jo vispusīgai riska kontrolei būtu nepieciešama ne tikai iekārtu un uzņēmumu, bet 
arī transporta pārvadājumu kontrole (salīdzināt, piemēram, ar Regulas (EK) 
Nr. 1013/2006 50. pantu).
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Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii daļa – 1 ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– jo tas nav iespējams iekārtas 
infrastruktūras dēļ,

– jo tas nav iespējams iekārtas vai 
uzņēmuma konstrukcijas dēļ,

Or. de

Pamatojums

Termins „infrastruktūra” ir pārāk plašs. Uzņēmējam nevar likt uzņemties atbildību par visu 
infrastruktūru, kas saistīta ar viņa iekārtu vai uzņēmumu.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izvirza konkrētus nosacījumus 
iekārtām un uzņēmumiem, lai novērstu 
pašreizējos trūkumus.

Or. de

Pamatojums

Uzņēmējam jābūt skaidrībai par viņam veicamajiem konkrētajiem uzdevumiem. Tas palīdz 
viņiem droši plānot savu darbību.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
33. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no noteikumiem, kuri 
paredzēti 1. līdz 4. punktā, tajos minētos 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai 

5. Atkāpjoties no noteikumiem, kuri 
paredzēti 1. līdz 4. punktā, tajos minētos 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai 
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atvasinātos produktus, kuri sajaukti ar 
kādu no atkritumiem, kas 
Lēmumā 2000/532/EK minēti kā bīstamie 
atkritumi, vai piesārņoti ar tiem, nosūta uz 
citām dalībvalstīm tikai, ievērojot Regulas 
(EK) Nr. 1013/2006 prasības.

atvasinātos produktus, kuri sajaukti ar 
atkritumiem vai piesārņoti ar tiem, nosūta 
uz citām dalībvalstīm tikai ievērojot 
Regulas (EK) Nr. 1013/2006 prasības.

Or. de

Pamatojums

Teksta daļu „kādu no .., kas Lēmumā 2000/532/EK minēti kā bīstamie atkritumi” ir jāsvītro, 
lai tādējādi novērstu iespēju, ka tos dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kurus eksportēt 
aizliegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 36. pantu (piemēram, mājturības 
atkritumus) var piejaukt citiem atkritumiem un izvest no valsts. Skatīt arī 35. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu un 37. panta 5. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
vai atvasinātos produktus, kuri sajaukti ar 
kādu no atkritumiem, kas 
Lēmumā 2000/532/EK minēti kā bīstamie 
atkritumi, vai piesārņoti ar tiem, importē 
un nosūta tranzītā tikai, ievērojot 
Regulas (EK) Nr. 1013/2006 prasības;

b) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
vai atvasinātos produktus, kuri sajaukti ar 
atkritumiem vai piesārņoti ar tiem, importē 
un nosūta tranzītā tikai, ievērojot
Regulas (EK) Nr. 1013/2006 prasības;

Or. de

Pamatojums

Teksta daļu „kādu no .., kas Lēmumā 2000/532/EK minēti kā bīstamie atkritumi” ir jāsvītro, 
lai tādējādi novērstu iespēju, ka tos dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kurus eksportēt 
aizliegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 36. pantu (piemēram, mājturības 
atkritumus) var piejaukt citiem atkritumiem un izvest no valsts. Skatīt arī 33. panta 5. punktu 
un 37. panta 5. punkta b) apakšpunktu.
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Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
37. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
vai atvasinātos produktus, kuri sajaukti ar 
kādu no atkritumiem, kas 
Lēmumā 2000/532/EK minēti kā bīstamie 
atkritumi, vai piesārņoti ar tiem, eksportē 
tikai, ievērojot 
Regulas (EK) Nr. 1013/2006 prasības.

b) dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
vai atvasinātos produktus, kuri sajaukti ar 
atkritumiem vai piesārņoti ar tiem, 
eksportē tikai, ievērojot 
Regulas (EK) Nr. 1013/2006 prasības.

Or. de

Pamatojums

Teksta daļu „kādu no .., kas Lēmumā 2000/532/EK minēti kā bīstamie atkritumi” ir jāsvītro, 
lai tādējādi novērstu iespēju, ka tos dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kurus eksportēt 
aizliegts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 36. pantu (piemēram, mājturības 
atkritumus) var piejaukt citiem atkritumiem un izvest no valsts. Skatīt arī 33. panta 5. punktu 
un 35. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
41. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

41. pants svītrots
Citu atvasinātu produktu laišana tirgū 

ārpus barības ķēdes
1. Uzņēmēji var laist tirgū atvasinātus 
produktus, kuri nav 2. panta 3. punktā 
minētie produkti, ja:
a) šos produktus
i) neparedz izmantot kā barības materiālu 
lauksaimniecības dzīvnieku barošanai vai 
iestrādāt zemē, kur gana 
lauksaimniecības dzīvniekus, vai
ii) neparedz izmantot kažokzvēru 
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barošanai; un
b) nodrošina cilvēku un dzīvnieku 
veselībai radītā riska kontroli,
i) izmantojot drošus izcelsmes avotus 
saskaņā ar 42. pantu,
ii) izmantojot drošas apstrādes metodes 
saskaņā ar 43. pantu, ja droši izcelsmes 
avoti nenodrošina pietiekošu kontroli, vai
iii) pārbaudot, vai produktus izmanto tikai 
drošiem gala lietojuma veidiem saskaņā 
ar 44. pantu, ja drošas apstrādes metodes 
nenodrošina pietiekošu kontroli.
2. Uzņēmēji var arī laist tirgū 1. punktā 
minētos atvasinātos produktus bez 
ierobežojumiem pēc tam, kad Komisija ir 
noteikusi beigu punktu ražošanas ķēdē 
saskaņā ar 46. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu, pēc kura šādi produkti 
vairs būtiski neapdraud cilvēku vai 
dzīvnieku veselību.

Or. de

Pamatojums

Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus var pārstrādāt līdz tādam līmenim, ka tie vairs 
neapdraud cilvēku un dzīvnieku veselību. Šāds beigu punkts ir pārstrādātās, jaunās regulas 
galvenā koncepcija un ar to tiek ierobežota I nodaļas 1. iedaļā noteiktā regulas darbības 
joma. Tāpēc beigu punkta apraksts būtu jāsniedz nevis 41. pantā, bet jau šajā iedaļā. Skatīt 
arī 5. panta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
51. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

51. pants svītrots
Pārejas pasākums

Iekārtas, uzņēmumus un lietotājus, kuri ir 
apstiprināti vai reģistrēti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1774/2002 līdz [šīs 
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regulas piemērošanas diena] uzskata par 
apstiprinātiem vai reģistrētiem (pēc 
vajadzības) saskaņā ar šo regulu.

Or. de

Pamatojums

Skaidrības labad pārcelts uz 8. panta 4. punktu. Lietotāju reģistrācija saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1774/2002 nav iespējama, jo tajā šāda termina vispār nav.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
I pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējās higiēnas prasības darbībām ar 
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un 

to apstrādei
I iedaļa

Higiēnas prasības darbībām ar pirmās, 
otrās un trešās kategorijas materiālu 

starpapstrādes iekārtās
I nodaļa

Higiēnas prasības attiecībā uz trešās 
kategorijas materiālu starpapstrādes 

iekārtās
1. Iekārtu nedrīkst izmantot nekādām 
citām darbībām, kā vien trešās kategorijas 
materiāla ievešanai, uzkrāšanai, 
šķirošanai, sadalīšanai, atdzesēšanai, 
sasaldēšanai blokos, ierobežotai 
uzglabāšanai un nosūtīšanai.
2. Trešās kategorijas materiāla šķirošanai 
jānotiek tā, lai nepieļautu nekādu 
dzīvnieku slimību izplatīšanās risku.
3. Visā uzkrāšanas un glabāšanas posmā 
trešās kategorijas materiāls jāapstrādā un 
jāglabā atsevišķi no citu kategoriju 
materiāla, lai novērstu slimību 
ierosinātāju izplatīšanos.
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4. Trešās kategorijas materiāls pienācīgi 
jāuzglabā un vajadzības gadījumā līdz 
turpmākai nosūtīšanai tas jāatdzesē vai 
jāsasaldē.

II nodaļa
Higiēnas prasības attiecībā uz pirmās un 
otrās kategorijas materiālu starpapstrādes 

iekārtās
1. Iekārtu nedrīkst izmantot nekādām 
citām darbībām, kā vien pirmās un otrās 
kategorijas materiāla ievešanai, 
uzkrāšanai, apstrādei, ierobežotai 
uzglabāšanai un nosūtīšanai.
2. Pirmās un otrās kategorijas materiāla 
šķirošanai jānotiek tā, lai nepieļautu 
nekādu dzīvnieku slimību izplatīšanās 
risku.
3. Visā uzkrāšanas un glabāšanas posmā 
pirmās un otrās kategorijas materiāls 
jāapstrādā un jāglabā atsevišķi no trešās 
kategorijas materiāla, lai novērstu slimību 
ierosinātāju izplatīšanos.
4. Pirmās un otrās kategorijas materiāls 
līdz turpmākai nosūtīšanai pienācīgi 
jāuzglabā un jāievēro attiecīgs 
temperatūras režīms.
5. Ja tas praktiski un ar samērīgām 
izmaksām iespējams, notekūdeņus 
apstrādā tā, lai nodrošinātu slimību 
ierosinātāju likvidāciju.

II iedaļa
Higiēnas prasības dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu pārstrādei pārstrādes 

iekārtās
I nodaļa

Vispārējās higiēnas prasības
1. Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
pārstrādā iespējami ātri pēc to ievešanas. 
Līdz pārstrādei tos pienācīgi uzglabā.
2. Konteinerus, tvertnes un 
transportlīdzekļus, ar kuriem pārvadā 
neapstrādātu materiālu, tīra tikai tam 
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paredzētā vietā. Šī vieta jānosaka un 
jāiekārto tā, lai novērstu risku, ka slimību 
ierosinātāji varētu nokļūt uz 
pārstrādātajiem produktiem.
3. Personāls, kas strādā netīrajā zonā, 
drīkst pāriet uz tīro zonu tikai tad, ja 
pirms tam nomaina darba apģērbu un 
apavus vai arī tos dezinficē. Arī iekārtas 
un instrumentus drīkst pārvietot no 
netīrās zonas uz tīro zonu tikai tad, ja tie 
ir notīrīti un dezinficēti.  Nosaka īpašu 
kārtību attiecībā uz personāla 
pārvietošanos, lai to varētu kontrolēt un 
šajā kārtībā apraksta arī pareizu kāju un 
riteņu dezinfekcijas vanniņu 
izmantošanu.
4. Ja tas praktiski un ar samērīgām 
izmaksām iespējams, notekūdeņus no 
netīrajām zonām apstrādā tā, lai 
nodrošinātu slimību ierosinātāju 
likvidāciju.
5. Regulāri veic aizsargpasākumus 
attiecībā uz putniem, grauzējiem, 
kukaiņiem un citiem kaitēkļiem. Šim 
nolūkam apstiprina dokumentētu kaitēkļu 
apkarošanas programmu.
6 Attiecībā uz visām iekārtas daļām 
izstrādā tīrīšanas procedūru un to 
dokumentē. Tīrīšanas vajadzībām 
nodrošina atbilstošu aprīkojumu un 
tīrīšanas līdzekļus.
7. Higiēnas pārbaudēs jābūt paredzētai 
regulārai vides un iekārtu pārbaudei. 
Pārbaužu grafiku un rezultātus 
dokumentē un uzglabā vismaz divus 
gadus.
8. Iekārtas un aprīkojumu uztur labā 
kārtībā, bet mērinstrumentus regulāri 
kalibrē.
9. Atvasinātos produktus pārstrādes 
iekārtās apstrādā un uzglabā tā, lai 
nepieļautu slimību ierosinātāju 
izplatīšanos.
10. Paraugos no tiem atvasinātajiem 
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produktiem, kuri paredzēti biogāzes 
iekārtām vai kompostēšanas iekārtām vai 
arī tieši apglabāšanai atkritumu poligonos 
un kurus ņem tieši pēc termiskās 
apstrādes, nedrīkst būt karstumizturīgas 
slimību ierosinātāju baktēriju sporas 
(vienā gramā produkta nedrīkst būt 
Clostridium perfringens).

II nodaļa
Īpašas prasības attiecībā uz trešās 

kategorijas materiāla pārstrādi
1. Šīs regulas īstenošanas noteikumos 
katrai pārstrādes metodei paredz kritiskos 
punktus, pamatojoties uz kuriem nosaka 
pārstrādes procesā piemērojamās 
termiskās apstrādes apjomus. Paredz 
šādus kritiskos punktus:
a) izejvielas daļiņu lielums;
b) termiskās apstrādes temperatūra;
c) izejvielai piemērotais spiediens; kā arī,
d) termiskās apstrādes ilgums vai 
pastāvīgas sistēmas iedarbības ilgums. 
Katram no šiem kritiskajiem punktiem 
jānosaka minimālie pārstrādes standarti.
2. Reģistri jāglabā vismaz divus gadus un 
tajos jāuzrāda, ka attiecībā uz katru 
kritisko punktu piemēroti minimālie 
pārstrādes standarti.
3. Pārstrādes procesa pastāvīgai 
uzraudzībai izmanto precīzi kalibrētus 
mēraparātus/reģistrācijas aparātus. 
Kalibrācijas datus uzglabā.
4. Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus 
pirms pārstrādes pārbauda, vai tajos 
neatrodas svešķermeņi. Atrodot 
svešķermeņus, tos nekavējoties aizvāc.
5. Materiālu, kas termiski apstrādāts 
nepilnīgi, šādi apstrādā vēlreiz, vai arī to 
savāc un pārstrādā vai likvidē saskaņā ar 
šīs regulas prasībām.

III nodaļa
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Pirmās un otrās kategorijas materiālu 
pārstrādes standarti

Pirmās un otrās kategorijas materiālu, 
kas paredzēts sadedzināšanai vai 
līdzsadedzināšanai, pārstrādā saskaņā ar 
šī pielikuma III nodaļu, izņemot 
gadījumus, kad atbildīgā iestāde pieprasa 
izmantot pārstrādes metodes saskaņā ar 
šīs regulas19. panta a) punkta ii) 
apakšpunktu vai 20. panta a) punkta ii) 
apakšpunktu.

Or. de

Pamatojums

Vispārējās higiēnas prasības nevajadzētu noteikt ar īstenošanas noteikumiem, uz kuriem 
attiecināma komitoloģijas procedūra, jo šīs prasības ir tik svarīgas, ka tās būtu jānosaka 
regulas pamattekstā. Skatīt arī 9. panta d) punkta i) apakšpunktu.
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PASKAIDROJUMS

Laikposmā no 1997. līdz 2002. gadam pieredzētās daudzās krīzes (govju sūkļveida 
encefalopātija, notekūdeņu dūņas, dioksīns, bojāta gaļa) daudzās pārtikas ražošanas jomās 
radīja nepieciešamību pēc Eiropas līmeņa regulējuma. Īpaši asa sabiedrības kritika tika vērsta 
attiecībā uz produktiem, kas nav paredzēti lietošanai cilvēku uzturā. Aktualizējās 
nepieciešamība visās pārtikas ražošanas jomās ieverot koncepciju „no patērētāja pie ražotāja”. 
Krīžu gadījumā ir jābūt iespējai nodrošināt produktu izsekojamību, lai pēc iespējas ātrāk 
varētu konstatēt dzīvnieku slimību vai citu veselībai kaitējošu notikumu cēloņus.  Tāpēc 
Eiropas Parlaments pieņēma Regulu (EK) Nr. 1774/2002, kas ir spēkā kopš 2003. gada 
1. maija. Šajā regulā tika noteiktas higiēnas prasības attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam. Laikposmā pēc regulas stāšanās spēkā, 
balstoties uz dažādām inspekcijām un saņemtās informācijas no dalībvalstīm, tika konstatēts, 
ka tomēr ne visos gadījumos tiek nodrošināta nepieciešamā izsekojamība. Turklāt ir jāprecizē 
saikne starp spēkā esošajām regulām un citiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, piemēram, 
regulām par higiēnas prasībām. Vēl arvien ir grūtības precīzi nodalīt blakusproduktus, kas 
radušies nokaušanas laikā, un atvasinātos produktus. Lai atrisinātu šīs un citas konstatētās 
problēmas, Komisija iesniedza priekšlikumu Regulas (EK) Nr. 1774/2002 grozījumiem. 

Īpaši bija nepieciešams noskaidrot, kad tiek sasniegtas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu 
aprites cikla beigas. Vēl bija nepieciešams novērst juridiskās neskaidrības attiecībā uz to 
noteikumu darbības jomu, kuri attiecas uz medījamo dzīvnieku blakusproduktiem. 

Jaunās regulas pieņemšanas mērķis ir arī uzlabot saskaņotību ar citām regulām. Kopumā var 
uzskatīt, ka jaunā regula novērsīs daudzās agrākās problēmas. Tomēr jānorāda, ka jaunajā 
regulā tiks ieviestas vairākas jaunas definīcijas, kādas nebija atrodamas iepriekšējā regulā. Tas 
neatbilst vēlamajai, proti, saskaņotajai pieejai. Tas nozīmē, ka lietotājam ir jāpielāgojas 
jauniem terminiem un tā tam nevajadzētu būt. Risinājumi varētu būt dažādi. Iespējams vai nu 
noteikt terminu definīcijas šajās regulās, vai arī sniegt atsauci uz jau spēkā esošiem tiesību 
aktiem, piemēram, regulām par higiēnas prasībām. 

Eiropas Parlaments piekrīt Eiropas Komisijai, ka šai regulai principā jābūt horizontālam 
tiesību aktam. Tomēr rezultātam nevajadzētu būt tādam, ka regulas pantos ir paredzēti tikai 
vispārīga rakstura izteikumi un lietotājiem būtiskie noteikumi tiek reglamentēti īstenošanas 
regulās. Tādēļ Parlaments ierosina, lai dažādi īstenošanas noteikumi tiktu iekļauti regulas 
pielikumos. Tomēr tas neattiecas uz tehniskajiem aspektiem, jo tos arī turpmāk vajadzētu 
reglamentēt īstenošanas regulās.

Eiropas Parlaments jau vairākus gadus lielu nozīmi pievērš birokrātijas samazināšanai un 
vienkāršāk piemērojamu noteikumu izstrādei, tomēr nevar uzskatīt, ka minētajā priekšlikumā 
šāda pieeja būtu vienmēr veiksmīgi īstenota. Tādēļ Komisijas priekšlikumu nepieciešams 
strukturēt no jauna, padarot noteikumus skaidrākus un saprotamākus. 

Ņemot vērā iepriekšējos tiesību aktus par pārtikas ražošanas nozari, ir jāturpina īstenot pieeja 
par uzņēmēju atbildību.
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Turklāt ir nepieciešams reglamentēt arī to, cik lielā mērā dzīvnieku pārtikā var izmantot 
būtisko proteīnu rezervi, ko nodrošina ēdināšanas uzņēmumu un pārtikas atkritumi, kā arī to, 
vai  šāda izmantošana higiēnas iemeslu dēļ vispār ir iespējama.
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