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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Nařízení o vedlejších produktech živočišného původu je součástí uceleného právního rámce, 
jehož cílem je zachovat vysokou úroveň bezpečnosti během celého výrobního a distribučního 
řetězce, od výrobce až po spotřebitele. Návrh tohoto nařízení se vztahuje na všechny druhy 
materiálů živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Podle úrovně rizika 
rozděluje vedlejší produkty do tří různých kategorií. V každé kategorii pak stanoví přijatelné 
využití těchto produktů. Dále stanoví pravidla pro účinnou a bezpečnou přepravu, zpracování 
a odstraňování vedlejších produktů ve schválených či zaregistrovaných zařízeních a zavádí 
systém monitorování a regulace celého procesu ze strany příslušných orgánů členských států 
a Komise. 

Toto nařízení vychází z nařízení ES 1774/2002. Komise předložila zprávu o účinnosti tohoto 
právního předpisu v roce 2005. Ve zprávě se konstatovalo, že základní rámec záruk 
a dodržování předpisu ze strany členských států byly uspokojivé. Zůstaly však nedořešené 
problémy týkající se zajištění zpětné vysledovatelnosti materiálů, vyjasnění vztahů mezi 
předpisy upravujícími vedlejší produkty živočišného původu a ostatními právními předpisy 
Společenství a potřeby uplatňovat pro kategorizaci vedlejších produktů živočišného původu 
i kontroly přístup, který je více založený na posouzení rizika.

Návrhy Komise

Návrh Komise vyjasňuje rozsah působnosti a uplatňuje přístup, který je více zaměřený na 
posouzení rizika. Komise v návrhu zavádí pojem konečný bod životního cyklu vedlejších 
produktů živočišného původu „s cílem objasnit bod, od nějž se v průběhu výrobního řetězce 
na daný vedlejší produkt živočišného původu již nevztahují požadavky nařízení“. Díky 
logické návaznosti na další právní předpisy Společenství se zamezilo zbytečné duplicitě, 
pokud jde o schvalování zařízení.

V zájmu uplatnění přístupu, který je více zaměřený na posouzení rizika, Komise zdůrazňuje 
přímou povinnost provozovatelů zajistit, aby byly plněny požadavky nařízení (pod dohledem 
příslušného orgánu). Pokud jde o oblast výroby produktů bez přímého významu pro 
bezpečnost potravinového a krmivového řetězce „mají provozovatelé větší odpovědnost za to, 
že budou na trh uvádět bezpečné produkty. Za předpokladu, že jsou při produkci používány
bezpečné suroviny a že jsou vyvinuty bezpečné výrobní postupy nebo že se vedlejší produkty 
živočišného původu využívají pro celkově bezpečné konečné účely, mohou být použity 
všechny kategorie vedlejších produktů živočišného původu.“ Do klasifikace vedlejších 
produktů živočišného původu by měly být mimoto zavedeny nové produkty, u nichž byla 
prokázána pouze omezená rizika. 

Návrhy navrhovatele

Navrhovatel je s návrhem Komise celkem spokojen, zejména s větší flexibilitou u konečného 
použití vedlejších produktů živočišného původu a s větším přizpůsobením kategorií novým 
vědeckým poznatkům. Má však řadu návrhů, jak zlepšit tento právní předpis.
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a) Poražená zvířata

Na všechna poražená zvířata, dokonce i v případě, že neexistuje podezření z přenesení 
choroby na člověka nebo životní prostředí, se vztahují právní předpisy. To znamená, že 
zemědělci musí zařídit přemístění svých vedlejších produktů živočišného původu do 
zaregistrovaného zařízení pro zpracování nebo neškodné odstranění. Pro zemědělce, kteří se 
nacházejí v místech velmi vzdálených od nejbližšího registrovaného zařízení, to znamená 
v porovnání se skutečným rizikem zbytečné vysoké finanční a správní náklady. Navrhované 
nařízení povoluje odchylku pro „vzdálené oblasti“ (zemědělcům bude povoleno odstraňovat 
poražená zvířata kategorie 2 a 3 spálením a zahrabáním na místě). Definice „vzdálených 
oblastí“ je však příliš vágní na to, aby znamenala pomoc pro většinu zemědělců. Navrhovatel 
je přesvědčen, že tato odchylka musí být rozšířena a že členské státy musí mít volnost 
rozhodování při určování těchto oblastí, aby se vytvořil systém předpisů, který je pro jejich 
situaci vhodný. Navrhovatel rovněž schvaluje odchylku pro malé provozovatele, je však 
přesvědčen, že o hranici by opět měl rozhodovat příslušný orgán členského státu.

b) Ryby

Navrhovatel je přesvědčen, že materiály vylovené během rybolovu by neměly být do tohoto 
nařízení zahrnuty. Vědecký výzkum ukazuje, že nákazy ryb a paraziti jsou pro životní 
prostředí přirozené a nejsou pro lidské zdraví nebezpečné ani kontaktem ani kontaminací; 
vracení nakažených ryb do moře navíc pravděpodobně nezvýší výskyt nákazy v rybí populaci. 
Kromě toho bránit rybářským posádkám v tom, aby vyhazovaly nakažené ryby zpět do moře, 
a nutit je vracet veškerý materiál do přístavu (aby byl poté převezen ke zpracování 
a odstranění ve schváleném zařízení, zřejmě jako produkt kategorie 2) je jednak velká zátěž 
pro odvětví rybolovu, ale je i nesmírně složité k prosazování, aniž by byly vynaloženy 
obrovské náklady. 

c) Subsidiarita

Toto nařízení musí být provedeno za plné účasti orgánů veřejné moci na úrovni nižší, než je 
úroveň vnitrostátní, přičemž hlavní úlohu musí převzít delegované správní orgány na 
regionální úrovni mající příslušnou pravomoc. Navrhovatel předkládá za tímto účelem 
několik pozměňovacích návrhů. Kromě toho by uvítal, kdyby příslušný orgán členského státu 
měl větší pravomoc, pokud jde o přesouvání jednotlivých vedlejší produktů živočišného 
původu mezi kategoriemi, které na základě nejnovějších vědeckých poznatků provedou 
příslušné subjekty; souhlasí však s tím, že pokud jde o třídění do kategorií, musí mít Komise 
poslední slovo, aby se zabránilo porušování tohoto ustanovení.

Navrhovatel má další návrhy ohledně biopaliv, nízkokapacitních zařízení ke spalování, 
odpadů ze stravovacích zařízení a krmiva pro zvířata v zájmovém chovu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 



AD\762126CS.doc 5/32 PE414.308v02-00

CS

a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vedlejší produkty živočišného původu, 
které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, 
jsou potenciálním zdrojem rizik pro 
veřejné zdraví a zdraví zvířat. Krize, které 
se v poslední době odehrály v souvislosti 
s ohnisky slintavky a kulhavky, s šířením 
přenosných spongiformních encefalopatií, 
jako například bovinní spongiformní 
encefalopatie (BSE), a s výskytem dioxinů 
v krmivech, poukázaly na důsledky 
nevhodného používání některých 
vedlejších produktů živočišného původu 
pro veřejné zdraví a zdraví zvířat, 
bezpečnost potravinového a krmivového 
řetězce a důvěru spotřebitelů. Kromě toho 
mohou mít tyto krize také širší nepříznivý 
dopad na společnost jako celek 
prostřednictvím dopadu na sociálně 
ekonomickou situaci zemědělců a na 
dotčená výrobní odvětví i na důvěru 
spotřebitelů v bezpečnost produktů 
živočišného původu. Ohniska nákazy 
mohou mít rovněž negativní důsledky pro 
životní prostředí, nejen co se týče 
problémů s neškodným odstraňováním, ale 
také v oblasti biodiverzity.

(1) Vedlejší produkty živočišného původu, 
které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, 
jsou potenciálním zdrojem rizik pro 
veřejné zdraví a zdraví zvířat. Krize, které 
se v poslední době odehrály v souvislosti 
s ohnisky slintavky a kulhavky, s šířením 
přenosných spongiformních encefalopatií, 
jako například bovinní spongiformní 
encefalopatie (BSE), poukázaly na 
důsledky nezákonného či nevhodného 
používání některých vedlejších produktů 
živočišného původu pro veřejné zdraví 
a zdraví zvířat, bezpečnost potravinového 
a krmivového řetězce a důvěru 
spotřebitelů. Kromě toho mohou mít tyto 
krize také širší nepříznivý dopad na 
společnost jako celek prostřednictvím 
dopadu na sociálně ekonomickou situaci 
zemědělců a na dotčená výrobní odvětví 
i na důvěru spotřebitelů v bezpečnost 
produktů živočišného původu. Ohniska 
nákazy mohou mít rovněž negativní 
důsledky pro životní prostředí, nejen co se 
týče problémů s neškodným 
odstraňováním, ale také v oblasti 
biodiverzity.

Odůvodnění

Pro vyjasnění. Kontaminace krmiv dioxiny nesouvisela s nevhodným požíváním vedlejších 
produktů živočišného původu.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vedlejší produkty živočišného původu 
vznikají zejména při porážení zvířat pro 
lidskou spotřebu a v průběhu neškodného 
odstraňování mrtvých zvířat a v rámci 
opatření pro tlumení nákazy. Bez ohledu na 
původ představují tyto produkty 
potenciální riziko pro zdraví zvířat, veřejné 
zdraví a pro životní prostředí. Toto riziko 
je třeba vhodně kontrolovat, buď 
zajištěním bezpečných prostředků pro 
neškodné odstranění takových produktů 
nebo jejich využitím pro jiné účely 
v případě, že jsou dodrženy přísné 
podmínky, které snižují zdravotní rizika 
spojená s těmito produkty na minimum.

(2) Vedlejší produkty živočišného původu 
vznikají zejména při porážení zvířat pro 
lidskou spotřebu a v průběhu neškodného 
odstraňování mrtvých zvířat a v rámci 
opatření pro tlumení nákazy. Bez ohledu na 
původ představují tyto produkty 
potenciální riziko pro zdraví zvířat, veřejné 
zdraví a pro životní prostředí. Toto riziko 
je třeba vhodně kontrolovat, buď 
zajištěním bezpečných prostředků pro 
neškodné odstranění takových produktů 
nebo jejich využitím pro jiné účely, např. 
v bioenergetických procesech, za 
předpokladu, že jsou dodrženy přísné 
podmínky, které snižují zdravotní rizika 
spojená s těmito produkty na minimum.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1923/2006 ze dne 
18. prosince 2006, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení 
pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci 
některých přenosných spongiformních 
encefalopatií, umožňuje z právního 
hlediska za určitých podmínek znovu 
povolit používání masokostní moučky 
v krmivech pro nepřežvýkavce. Je 
výslovně stanoveno, že uvolnění 
stávajícího zákazu používání masokostní 
moučky je podmíněno dostupností testů, 
na jejichž základě lze rozlišit živočišné 
bílkoviny různých živočišných druhů. 
Evropská komise proto činí vše, co je 
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v jejích možnostech, aby byly co nejdříve 
dány k dispozici ověřené testy pro 
jednotlivé živočišné druhy, a masokostní 
moučka tak mohla být používána jako 
hodnotný zdroj bílkovin v živočišných 
krmivech pro nepřežvýkavce při 
současném vyloučení kanibalismu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(8b) V minulosti způsobilo přidávání 
odpadu ze stravovacích zařízení do krmiv 
pro zvířata v řadě případů vypuknutí 
infekčních nákaz zvířat. Kromě toho, je-li 
povoleno přidávání odpadu ze 
stravovacích zařízení do krmiv pro zvířata, 
nelze zaručit, že suroviny získané ze zvířat 
určitého živočišného druhu nebudou 
použity jako krmivo pro stejný druh.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(19) Primární odpovědnost za to, že 
činnosti jsou prováděny v souladu s tímto 
nařízením, by měli i nadále mít 
provozovatelé. Zároveň je ve veřejném 
zájmu, aby v rámci prevence rizik pro 
veřejné zdraví a zdraví zvířat existoval 
systém sběru a neškodného odstraňování, 
který zajistí bezpečné neškodné odstranění 
vedlejších produktů živočišného původu, 
které se nesmějí používat nebo které se 
nevyužívají z hospodářských důvodů. 
Členské státy by na tento účel měly 
věnovat přiměřené zdroje na nezbytnou 
infrastrukturu a zajistit její hladké 

(19) Primární odpovědnost za to, že 
činnosti jsou prováděny v souladu s tímto 
nařízením, by měli i nadále mít 
provozovatelé. Zároveň je ve veřejném 
zájmu, aby v rámci prevence rizik pro 
veřejné zdraví a zdraví zvířat existoval 
systém sběru a neškodného odstraňování, 
který zajistí bezpečné neškodné odstranění 
vedlejších produktů živočišného původu, 
které se nesmějí používat nebo které se 
nevyužívají z hospodářských důvodů. 
Členské státy a delegované správní orgány 
na regionální úrovni mající příslušnou 
pravomoc by na tento účel měly věnovat 
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fungování. Rozsah systému sběru 
a neškodného odstraňování by měl 
zohledňovat faktické množství vedlejších 
produktů živočišného původu, které náleží 
jednotlivým členským státům. 
Z preventivních důvodů by měl rovněž 
odrážet potřebu rozšíření kapacit pro 
neškodné odstraňování v případě 
významných ohnisek přenosných nákaz 
nebo dočasných technických nedostatků ve 
stávajícím zařízení pro neškodné 
odstraňování. Členským státům by mělo 
být umožněno spolupracovat mezi sebou i 
s třetími zeměmi za podmínky, že jsou cíle 
tohoto nařízení plněny.

přiměřené zdroje na nezbytnou 
infrastrukturu a zajistit její hladké 
fungování. Rozsah systému sběru 
a neškodného odstraňování by měl 
zohledňovat faktické množství vedlejších 
produktů živočišného původu, které náleží 
jednotlivým členským státům. 
Z preventivních důvodů by měl rovněž 
odrážet potřebu rozšíření kapacit pro 
neškodné odstraňování v případě 
významných ohnisek přenosných nákaz 
nebo dočasných technických nedostatků ve 
stávajícím zařízení pro neškodné 
odstraňování. Členským státům 
a delegovaným správním orgánům na 
regionální úrovni majícím příslušnou 
pravomoc by mělo být umožněno 
spolupracovat mezi sebou i s třetími 
zeměmi za podmínky, že jsou cíle tohoto 
nařízení plněny.

Odůvodnění

Do řádného provádění nařízení by měly být zapojeny rovněž regionální orgány státní správy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vedlejší produkty živočišného původu 
by měly být na základě vyhodnocení rizik 
rozděleny do tří kategorií odpovídajících 
stupni rizika, které tyto produkty 
představují pro veřejné zdraví a zdraví 
zvířat. Materiály představující vysoké 
riziko by se měly používat pouze pro účely 
mimo krmivový řetězec, zatímco použití 
materiálů s nižším rizikem by se mělo za 
bezpečných podmínek povolit.

(25) Vedlejší produkty živočišného původu 
by měly být na základě vyhodnocení rizik 
rozděleny do tří kategorií odpovídajících 
stupni rizika, které tyto produkty 
představují pro veřejné zdraví a zdraví 
zvířat. Materiály představující vysoké 
riziko by se měly používat pouze pro účely 
mimo krmivový řetězec, zatímco použití 
materiálů s nižším rizikem by se mělo za 
bezpečných podmínek povolit. Mělo by se 
zejména vyvinout veškeré úsilí s cílem 
podpořit využití vedlejších produktů 
živočišného původu jako zdrojů 
bioenergie.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(34) Neškodné odstranění vedlejších 
produktů živočišného původu a získaných 
produktů by mělo být prováděno v souladu 
s právními předpisy z oblasti životního 
prostředí týkajícími se skládek a spalování 
odpadů. Aby byla zajištěna jednotnost, 
mělo by být spalování prováděno v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 
o spalování odpadů. Spoluspalování 
odpadů, buď ve formě opětovného 
zpracování nebo neškodného odstranění, 
musí splňovat podobné podmínky pro 
schválení a provoz jako spalování odpadů, 
zejména co se týče mezních hodnot emisí 
do ovzduší, vypouštění odpadních vod 
a zbytků, kontroly a sledování a požadavků 
na měření. V důsledku toho by mělo být 
povoleno přímé spoluspalování všech tří 
kategorií materiálů bez předchozího 
zpracování.

(34) Neškodné odstranění vedlejších 
produktů živočišného původu a získaných 
produktů by mělo být prováděno v souladu 
s právními předpisy z oblasti životního 
prostředí týkajícími se skládek a spalování 
odpadů. Aby byla zajištěna jednotnost, 
mělo by být spalování prováděno v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 
o spalování odpadů. Spoluspalování 
odpadů, buď ve formě opětovného 
zpracování nebo neškodného odstranění, 
musí splňovat podobné podmínky pro 
schválení a provoz jako spalování odpadů, 
zejména co se týče mezních hodnot emisí 
do ovzduší, vypouštění odpadních vod 
a zbytků, kontroly a sledování a požadavků 
na měření. V důsledku toho by mělo být 
povoleno přímé spoluspalování všech tří 
kategorií materiálů bez předchozího 
zpracování. Kromě toho by měla být 
zavedena zvláštní ustanovení týkající se 
schvalování nízkokapacitních zařízení ke 
spalování.

Odůvodnění

Článek 12 a příloha IV platného nařízení 1774/2002/ES stanoví zvláštní podmínky pro 
schvalování nízkokapacitních zařízení ke spalování. Tato ustanovení by měla být zachována 
v prováděcích opatřeních stanovených Komisí. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(35) Použití vedlejších produktů (35) Použití vedlejších produktů 
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živočišného původu nebo získaných 
produktů jako paliva ve spalovacím 
procesu by mělo být povoleno a nemělo 
být považováno za neškodné odstraňování 
odpadu. Toto použití by nicméně mělo být 
prováděno za podmínek, které zajistí 
ochranu veřejného zdraví a zdraví zvířat 
a rovněž dodržování příslušných norem 
v oblasti životního prostředí.

živočišného původu nebo získaných 
produktů jako paliva ve spalovacím 
procesu nebo jako zdroje bioenergie by 
mělo být povoleno a nemělo být 
považováno za neškodné odstraňování 
odpadu. Toto použití by nicméně mělo být 
prováděno za podmínek, které zajistí 
ochranu veřejného zdraví a zdraví zvířat 
a rovněž dodržování příslušných norem 
v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Směrnice 2002/98/ES stanovuje, že 
vedlejší produkty živočišného původu jsou 
upraveny v rámci právních předpisů 
o nakládání s odpady, a to v případech, 
kdy jsou odstraňovány spalováním nebo 
ukládáním na skládku či přepravovány do 
zařízení na výrobu bioplynu nebo na 
kompostování. Uvedená směrnice také 
opravňuje Komisi k tomu, aby upřesnila, 
za jakých okolností nejsou určité suroviny 
považovány za odpad. Před tím, než se 
začne uplatňovat toto nařízení, by Komise 
měla předložit vhodná opatření v souladu 
s uvedenou směrnicí, jež by dále 
upřesnila, že vedlejší produkty živočišného 
původu používané jako palivo nespadají 
do působnosti právních předpisů 
o nakládání s odpady.

Odůvodnění

Komise by měla ujasnit, že vedlejší produkty živočišného původu používané jako palivo 
nespadají do působnosti evropských právních předpisů o nakládání s odpady. 
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(41) Je vhodné objasnit požadavky, které 
se vztahují na uvádění na trh vedlejších 
produktů živočišného původu, získaných 
produktů určených ke krmným účelům 
a organických hnojiv a půdních přídavků, 
aby byla zajištěna ochrana potravinového 
a krmivového řetězce. Ke krmným účelům 
by se měl používat pouze materiál 
kategorie 3. Hnojiva vyrobená na základě 
vedlejších produktů živočišného původu 
mohou mít vliv na bezpečnost 
potravinového a krmivového řetězce. 
Jestliže byla vyrobena z bílkovinné hmoty, 
měla by být do nich být přidána složka, 
například anorganická nebo nestravitelná 
látka, která zabrání jejich přímému 
použití ke krmným účelům.

(41) Je vhodné objasnit požadavky, které 
se vztahují na uvádění na trh vedlejších 
produktů živočišného původu, získaných 
produktů určených ke krmným účelům 
a organických hnojiv a půdních přídavků, 
aby byla zajištěna ochrana potravinového 
a krmivového řetězce. Ke krmným účelům 
by se měl používat pouze materiál 
kategorie 3. Hnojiva vyrobená na základě 
vedlejších produktů živočišného původu 
mohou mít vliv na bezpečnost 
potravinového a krmivového řetězce. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(45) Nařízení (ES) č. 1774/2002 povoluje 
krmení ohrožených druhů mrchožravých 
ptáků žijících ve svém přírodním stanovišti 
materiálem kategorie 1. Aby byl pro 
zachování uvedených druhů poskytnut 
přiměřený nástroj, měl by být uvedený 
postup krmení v rámci tohoto nařízení 
i nadále povolen v souladu podmínkami 
pro prevenci šíření nákaz.

(45) Nařízení (ES) č. 1774/2002 povoluje 
krmení ohrožených druhů mrchožravých 
ptáků žijících ve svém přírodním stanovišti 
materiálem kategorie 1. Aby byl pro 
zachování uvedených nebo jiných 
ohrožených či chráněných druhů 
poskytnut přiměřený nástroj, měl by být 
uvedený postup krmení v rámci tohoto 
nařízení i nadále povolen v souladu 
podmínkami pro prevenci šíření nákaz.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(47) Současná odchylka týkající se 
zahrabání a spálení nezpracovaných 
vedlejších produktů živočišného původu by 
se měla rozšířit na oblasti, k nimž není 
prakticky možný přístup, nebo tento 
přístup představuje riziko pro zdraví 
a bezpečnost osob pracujících v rámci 
sběru těchto produktů. Zkušenosti nabyté 
v rámci používání nařízení (ES) č. 
1774/2002 ukázaly, že za takových 
výjimečných okolností lze zahrabání nebo 
spálení v místě povolit, aby se zajistilo 
rychlé neškodné odstranění zvířat 
a zabránilo se riziku šíření nákazy. Celková 
rozloha odlehlých oblastí v rámci 
členského státu by měla být omezena, aby 
se zajistilo splnění základní povinnosti 
zavedení vhodného systému neškodného 
odstraňování podle tohoto nařízení.

(47) Současná odchylka týkající se 
zahrabání a spálení nezpracovaných 
vedlejších produktů živočišného původu by 
se měla rozšířit na oblasti, k nimž není 
prakticky možný přístup, v nichž by sběr 
vedlejších produktů živočišného původu 
představoval finanční a administrativní 
zátěž nebo riziko pro zdraví a bezpečnost 
osob pracujících v rámci sběru těchto 
produktů. Zkušenosti nabyté v rámci 
používání nařízení (ES) č. 1774/2002 
ukázaly, že za takových výjimečných 
okolností lze zahrabání nebo spálení 
v místě povolit, aby se zajistilo rychlé 
neškodné odstranění zvířat a zabránilo se 
riziku šíření nákazy. Celková rozloha 
odlehlých oblastí v rámci členského státu 
by měla být určena příslušným orgánem 
členského státu.

Odůvodnění

Určení odlehlých oblastí by mělo být v pravomoci příslušných orgánů daného členského 
státu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ba) syrové krmivo pro zvířata v zájmovém 
chovu pocházející z maloobchodních
prodejen nebo z míst k prodejnímu místu 
připojených, kde k bourání a uskladnění 
dochází pouze za účelem přímého prodeje 
spotřebiteli na místě;
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Odůvodnění

Mělo by se zachovat vyčlenění těchto produktů z působnosti nařízení, jak je tomu ve 
stávajících právních předpisech. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

bb) syrové krmivo pro zvířata v zájmovém 
chovu k využití v místě, pocházející ze 
zvířat poražených v hospodářství jejich 
původu za účelem využití jako potraviny 
pouze chovatelem a jeho rodinou 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy;

Odůvodnění

Mělo by se zachovat vyčlenění těchto produktů z působnosti nařízení, jak je tomu ve 
stávajících právních předpisech. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 odst. 2 písm. d a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

da) hnůj získaný, přechovávaný či 
používaný jako hnojivo v hospodářství 
svého původu;

Odůvodnění

Předpisy upravující bezpečné odstranění a používání vedlejších produktů živočišného původu 
se nemají vztahovat na používání hnoje v hospodářstvích. 

Pozměňovací návrh 16
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

db) vedlejší produkty z vajec, které jsou 
vyrobeny, přechovávány a neškodně 
odstraněny nebo použity v hospodářství 
svého původu; 

Odůvodnění
Použití povolená pro některé produkty, jako např. mléko a produkty z něho získané, by měla 
být stejná jako použití povolená pro vedlejší produkty, které podléhají podobným rizikům 
a zpracovávají se v hospodářství svého původu, jako např. vejce a vaječné skořápky.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – návětí

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

 3. Toto nařízení se nepoužije na tyto
získané produkty podléhající zvláštnímu 
režimu, který je stanoven v kapitole VI:

3. Tyto získané produkty podléhají pouze
zvláštnímu režimu, který je stanoven 
v kapitole VI:

Odůvodnění

Pro vyjasnění působnosti nařízení.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

fa) konečné produkty z bezpečného 
zpracování biopaliv získaných z vedlejších 
produktů živočišného původu.

Odůvodnění

Jestliže se při výrobě biopaliv použije jako surovina lůj, lze vedlejší produkty jako glycerol 
a síran draselný považovat po zpracování tuků v rafinériích za bezpečné. Jejich použití by 
proto nemělo podléhat dalším omezením. 
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 5

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

5) „zvířetem v zájmovém chovu“ rozumí 
jakékoli zvíře, které náleží k druhům, které 
jsou běžně živeny a drženy lidmi pro jiné 
než hospodářské účely a uvedeny v příloze 
I nařízení (ES) č. 998/2003; 

5) „domácím zvířetem či zvířetem 
v zájmovém chovu“ rozumí jakékoli zvíře, 
které náleží k druhům, které jsou živeny, 
chovány nebo drženy lidmi pro jiné než 
hospodářské účely, avšak které nejsou ve 
Společenství běžně konzumovány lidmi 
ani používány jako krmivo pro 
hospodářská zvířata;

Odůvodnění

Odkaz na nařízení 998/2003/ES o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu by se 
neměl používat jako úplný seznam, neboť by se tím neúmyslně omezil rozsah působnosti 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 8

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

8) „uvedením na trh“ rozumí jakákoli 
činnost, jejímž účelem je prodávat vedlejší 
produkty živočišného původu nebo získané 
produkty třetí straně ve Společenství, nebo 
jakákoli jiná forma dodávky za úhradu 
nebo bezúplatně této třetí straně nebo 
uskladnění za účelem dodávky této třetí 
straně;

8) „uvedením na trh“ rozumí jakákoli 
činnost, jejímž účelem je prodávat vedlejší 
produkty živočišného původu, získané 
produkty či hotové výrobky třetí straně ve 
Společenství, nebo jakákoli jiná forma 
dodávky za úhradu nebo bezúplatně této 
třetí straně nebo uskladnění za účelem 
dodávky této třetí straně;

Odůvodnění

Pojem „hotové výrobky“ je třeba zavést pro vyjasnění a lepší rozlišení od „získaných 
produktů“.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 15 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

15a) „hotovým výrobkem“ rozumí 
jakýkoli výrobek zpracovaný v souladu 
s tímto nařízením a který je poskytován ve 
spotřebitelském balení;

Odůvodnění

Ve stávajícím nařízení 1774/2000/ES je definice „zpracovaných produktů“ stejně široká jako 
navržená definice „získaných produktů“. Stará i nová definice zahrnuje produkty první, 
druhé, třetí ... přeměny a meziprodukty a lze je vykládat i tak, že se vztahují i na hotové 
výrobky. Nejednoznačnosti, která vyplývá z široké definice, je třeba zabránit doplněním 
definice „hotového výrobku“. Tato nová definice také umožní lépe určit, kam až sahá 
uplatnění tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 23

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

23) „odlehlou oblastí“ rozumí oblast, jejíž 
živočišná populace je natolik malá a kde se 
zařízení pro neškodné odstraňování 
nacházejí v takové vzdálenosti, že opatření 
nezbytná ke sběru a přepravě vedlejších 
produktů živočišného původu by byla ve 
srovnání s neškodným odstraněním v místě 
nepřijatelně obtížná;

23) „odlehlou oblastí“ rozumí oblast, kde 
se zařízení pro neškodné odstraňování 
nacházejí v takové vzdálenosti, že opatření 
nezbytná ke sběru a přepravě vedlejších 
produktů živočišného původu by byla ve 
srovnání s neškodným odstraněním v místě 
nepřijatelně náročná, ať už z hlediska 
finančního či administrativního. Je 
v pravomoci příslušného orgánu každého 
členského státu, aby určil odlehlé oblasti 
na svém území.

Odůvodnění

Určení odlehlých oblastí by mělo být v pravomoci příslušných orgánů daného členského 
státu.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí mít na svém území 
zavedenou přiměřenou infrastrukturu, která 
zajistí, že vedlejší produkty živočišného 
původu jsou

1. Každý členský stát a delegovaný správní 
orgán na regionální úrovni mající 
příslušnou pravomoc musí zajistit, aby na 
svém území měl zavedenou přiměřenou 
infrastrukturu, která zajistí, že vedlejší 
produkty živočišného původu jsou

Odůvodnění

Do řádného provádění nařízení by měly být zapojeny rovněž regionální orgány státní správy.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy 2. Členské státy a delegované správní 
orgány na regionální úrovni mající 
příslušnou pravomoc

Odůvodnění

Do řádného provádění nařízení by měly být zapojeny rovněž regionální orgány státní správy.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí systém sběru a neškodného 
odstraňování vedlejších produktů 
živočišného původu, který bude účinně 
fungovat a který bude průběžně sledován 
příslušným orgánem;

a) zajistí, aby existoval systém sběru 
a neškodného odstraňování vedlejších 
produktů živočišného původu, který bude 
účinně fungovat a který bude průběžně 
sledován příslušným orgánem;
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Odůvodnění
Členské státy musí zajistit soulad s platnými pravidly, nejsou však povinny provozovatelům 
poskytovat zdroje, které jsou ke splnění výše uvedené zásady zapotřebí.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

f) zařízení a provozovny, které podléhají 
kapitole VI oddílu 2, kromě zařízení 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. f).

vypouští se

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá ze začlenění nového bodu fa do čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 9 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky platné pro spalování, 
spoluspalování a spalování pro energetické 
účely vedlejších produktů živočišného 
původu a získaných produktů podle čl. 6 
odst. 1 písm. c), d) a e); 

a) požadavky platné pro spalování pro 
energetické účely, spalování 
a spoluspalování v zařízeních s nízkou 
a vysokou kapacitou vedlejších produktů 
živočišného původu a získaných produktů 
podle čl. 6 odst. 1 písm. c), d) a e); 

Odůvodnění

Článek 12 a příloha IV platného nařízení 1774/2002/ES stanoví zvláštní podmínky pro 
schvalování nízkokapacitních zařízení ke spalování. Tato ustanovení by měla být zachována 
v prováděcích opatřeních stanovených Komisí. 
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. j

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

j) suchozemští bezobratlí živočichové, 
kromě druhů patogenních pro člověka 
nebo zvířata;

vypouští se

Odůvodnění

Materiál kategorie 3 by v zásadě měl být vhodný k použití jako krmivo, a neměl by proto 
obsahovat materiál pochybného původu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. k

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

k) mrtvá zvířata řádů Rodentia 
a Lagomorpha nebo jejich části, kromě 
materiálu kategorie 1 nebo materiálu 
kategorie 2 podle čl. 12 písm. a) až g);

vypouští se

Odůvodnění

Materiál kategorie 3 by v zásadě měl být vhodný k použití jako krmivo, a neměl by proto 
obsahovat materiál pochybného původu.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 14 – pododstavec 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Komise může články 11, 12 a 13 měnit, 
aby zohlednila vědecký pokrok, pokud jde 
o posouzení úrovně rizika za podmínky, že 
takový pokrok může být stanoven na 
základě posouzení rizik provedeném 
příslušným vědeckým orgánem. Žádné 
vedlejší produkty živočišného původu 

Na žádost příslušného orgánu členského 
státu nebo z jeho vlastního podnětu může 
Komise měnit články 11, 12 a 13, aby 
zohlednila vědecký pokrok, pokud jde 
o posouzení úrovně rizika za podmínky, že 
takový pokrok může být stanoven na 
základě posouzení rizik provedeném 
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stanovené v uvedených článcích však 
nesmějí být z uvedených seznamů 
odstraněny a změny lze provádět pouze, co 
se týče kategorizace těchto produktů nebo 
zařazení dalších produktů na uvedené 
seznamy.

příslušným vědeckým orgánem Žádné 
vedlejší produkty živočišného původu 
stanovené v uvedených článcích však 
nesmějí být z uvedených seznamů 
odstraněny a změny lze provádět pouze, co 
se týče kategorizace těchto produktů nebo 
zařazení dalších produktů na uvedené 
seznamy.

Odůvodnění

Členské státy a jejich příslušné orgány musí mít možnost zahájit ve Stálém výboru diskusi 
o případném přizpůsobení definice kategorií vědeckému pokroku.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

a) formát záznamů, které mají být 
uchovávány;

a) minimální obsah záznamů, které mají 
být uchovávány;

Odůvodnění

Je vhodné, aby minimální obsah byl stanoven postupem rozhodování, avšak formát by měly 
upravovat ve všech případech členské státy. 

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

b) krmení hospodářských zvířat kromě
kožešinových zvířat odpady ze 
stravovacích zařízení nebo krmnými 
surovinami obsahujícími tento odpad nebo 
z tohoto odpadu získanými;

b) krmení hospodářských zvířat nebo zvířat 
jiných než kožešinových nesterilizovaným 
odpady ze stravovacích zařízení nebo 
krmnými surovinami obsahujícími takový 
odpad nebo z tohoto odpadu získanými;
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Odůvodnění

Parlament opakovaně trval na tom, že je nutné zajistit bezpečné využití, sterilizaci a neškodné 
odstranění odpadů ze stravovacích zařízení, aby se uplatnil úplný zákaz použití v krmivech 
(viz postoj EP v rámci legislativního postupu pro přijetí nařízení č. 1774/2002/ES a jeho 
postoj v prvním čtení rámcové směrnice o odpadech přijaté dne 13. února 2007). 

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene a) mohou členské státy 
stanovit prahové hodnoty pro nahodilou 
přítomnost malých množství živočišných 
bílkovin v krmivu, které lze zamezit pouze 
za cenu neúměrných prostředků. 

Odůvodnění

Zákaz „opětovného použití v rámci téhož druhu“ vede k oddělení zpracovatelských řetězců 
pro vedlejší produkty živočišného původu pocházející z různých druhů. Členské státy by měly 
být do určité míry flexibilní, pokud jde o stopy živočišných bílkovin pocházející ze stejného 
druhu. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely písmene b) musí členské státy 
zajistit, aby odpad ze stravovacích zařízení 
byl ověřitelně likvidován podniky s licencí, 
sterilizován a bezpečně odstraněn pomocí 
náležitých postupů. Používání odpadů ze 
stravovacích zařízení při krmení prasat 
mohou členské státy povolit pouze pod 
podmínkou, že se v každém ohledu sleduje 
bezpečné využití, sterilizace a dodržování 
ostatních ustanovení tohoto nařízení.
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Odůvodnění

Parlament opakovaně trval na tom, že je nutné zajistit bezpečné využití, sterilizaci a neškodné 
odstranění odpadů ze stravovacích zařízení , aby se uplatnil úplný zákaz použití v krmivech 
(viz postoj EP v rámci legislativního postupu pro přijetí nařízení č. 1774/2002a jeho postoj 
v prvním čtení rámcové směrnice o odpadech přijaté dne 13. února 2007). 

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 20 – písm. e – podbod ii

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ii) v případě hnoje, obsahu trávicího traktu 
vyjmutého z trávicího traktu, mléka 
mléčných produktů a mleziva, pokud podle 
příslušného orgánu nepředstavují riziko 
šíření žádné závažné přenosné nákazy, po 
předchozím zpracování nebo bez něj,

ii) v případě hnoje, obsahu trávicího traktu, 
mléka, mléčných produktů a mleziva 
a vajec a vaječných produktů, pokud podle 
příslušného orgánu nepředstavují riziko 
šíření žádné závažné přenosné nákazy, po 
předchozím zpracování nebo bez něj,

Odůvodnění

Z použití obsahu trávicího traktu v zařízeních na výrobu bioplynu a kompostu by pro 
hospodářské subjekty neměla vyplývat povinnost provádět nákladné a zbytečné prvotní 
třídění. Oddělený a očištěný trávicí trakt by měl být klasifikován jako materiál kategorie 3. 
Kromě toho se navrhuje, aby se na povolené použití vajec a produktů z vajec vztahovalo 
stejné podmínky jako na mléko a nezpracované produkty. 

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 22 – písm. e

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

e) v případě materiálu kategorie 2 
a materiálu kategorie 3 a pokud to povolí 
příslušný orgán:

e) v případě materiálu kategorie 2 
a materiálu kategorie 3 a pokud to povolí 
příslušný orgán:

i) používat pro přípravu a používání na 
půdu biodynamických přípravků podle 
přílohy I části A bodu 2.3 nařízení (EHS) 
č. 2092/91,

i) používat pro přípravu a používání na 
půdu biodynamických přípravků podle 
přílohy I části A bodu 2.3 nařízení (EHS) 
č. 2092/91,
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ii) ke krmení zvířat v zájmovém chovu;

Odůvodnění

Stávající nařízení 1774/2002/ES povoluje pro zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém 
chovu pouze materiály kategorie 3. Povolení krmit zvířata v zájmovém chovu nezpracovaným 
materiálem kategorie 2 a 3 je proti obecným zásadám pravidel pro vedlejší produkty 
živočišného původu. Může také vést k podvodům, tj. k nekontrolovanému využívání takovéhoto 
nezpracovaného materiálu pro neplánované účely.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 22 – písm. e a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ea) používat jako krmivo pro zvířata 
v zájmovém chovu v případě materiálu 
kategorie 3 a pokud to povolí příslušný 
orgán;

Odůvodnění

Cílem je vypustit odkaz na používání materiálu kategorie 1 a 2 jako krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ga) dopravu, zpracování, používání nebo 
neškodné odstranění odpadů ze 
stravovacích zařízení; než budou tato 
ustanovení schválena, mohou členské 
státy přijmout nebo zachovat vnitrostátní 
předpisy pro dopravu, zpracování, 
používání nebo neškodné odstranění 
odpadů ze stravovacích zařízení. 

Pozměňovací návrh 39
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Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od oddílů 1 a 2 a v souladu 
s podmínkami stanovenými podle odstavce 
3 tohoto článku může příslušný orgán 
povolit krmení zvířat chovaných v zoo 
a ohrožených nebo chráněných druhů 
mrchožravých ptáků žijících ve svém 
přírodním stanovišti materiálem kategorie 
1 uvedeném v čl. 11 písm. b) bodu ii).

2. Odchylně od oddílů 1 a 2 a v souladu 
s podmínkami stanovenými podle odstavce 
3 tohoto článku může příslušný orgán 
povolit krmení zvířat chovaných v zoo 
a ohrožených nebo chráněných druhů 
žijících ve svém přírodním stanovišti 
materiálem kategorie 1 uvedeném v čl. 11 
písm. b) bodu ii).

Odůvodnění

Tato výjimka by se měla týkat stravy chráněných nebo ohrožených druhů, pro které je typický 
nedostatek potravy a snižující se stav populace. Prováděcí pravidla a dotyčné druhy musí být 
stanoveny podle čl. 48 odst. 4 (výbor).

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. b – podbod i

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

i) pro druhy mrchožravých ptáků, kteří 
mohou být takovým materiálem krmeni, 
v některých členských státech; 

i) pro druhy, které mohou být takovým 
materiálem krmeny, v některých členských 
státech; 

Odůvodnění

Tato výjimka by se měla týkat stravy chráněných nebo ohrožených druhů, pro které je typický 
nedostatek potravy a snižující se stav populace. Prováděcí pravidla a dotyčné druhy musí být 
stanoveny podle čl. 48 odst. 4 (výbor).
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

c) spálením nebo zahrabáním v místě nebo 
jinými prostředky pod úředním dohledem, 
který zabrání přenosu rizik pro veřejné 
zdraví a zdraví zvířat, materiálu kategorie 1 
uvedeném v čl. 11 písm. b) bodu ii), 
materiálu kategorie 2 a materiálu kategorie 
3 v oblastech, k nimž není prakticky 
možný přístup, nebo k nimž by tento 
přístup byl možný pouze za situace, která 
z geografických nebo klimatických důvodů 
nebo z důvodu přírodní katastrofy 
představuje riziko pro zdraví a bezpečnost 
osob provádějících sběr, nebo do nichž by 
přístup vyžadoval použití neúměrných 
prostředků pro opětovné zpracování;

c) spálením nebo zahrabáním v místě nebo 
jinými prostředky pod úředním dohledem, 
který zabrání přenosu rizik pro veřejné 
zdraví a zdraví zvířat, materiálu kategorie 1 
uvedeném v čl. 11 písm. b) bodu ii), 
materiálu kategorie 2 a materiálu kategorie 
3 v oblastech, k nimž není prakticky 
možný přístup, v oblastech, k nimž by 
přístup znamenal nepřiměřené finanční 
nebo správní zatížení nebo k nimž by tento 
přístup byl možný pouze za situace, která 
z geografických nebo klimatických důvodů 
nebo z důvodu přírodní katastrofy 
představuje riziko pro zdraví a bezpečnost 
osob provádějících sběr, nebo do nichž by 
přístup vyžadoval použití neúměrných 
prostředků pro opětovné zpracování.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

d) jinými prostředky než spálením nebo 
zahrabáním v místě pod úředním 
dohledem materiálů kategorie 2 a materiálů 
kategorie 3, jež nepředstavují riziko pro 
veřejné zdraví a zdraví zvířat a jež vznikají 
v prostorách provozovatelů, kteří 
manipulují týdně s objemem těchto 
vedlejších produktů živočišného původu, 
který není větší než objem stanovený 
v odst. 4 prvním pododstavci písm. c), 
s ohledem na charakter prováděných 
činností a druh zvířat, z nějž dotčené 
vedlejší produkty živočišného původu 
pocházejí;

d) prostředky, které zahrnují spálení nebo 
zahrabání v místě pod úředním dohledem 
materiálů kategorie 2 a materiálů kategorie 
3, jež nepředstavují riziko pro veřejné 
zdraví a zdraví zvířat a jež vznikají 
v prostorách provozovatelů, kteří 
manipulují týdně s objemem těchto 
vedlejších produktů živočišného původu, 
který není větší než objem stanovený 
v odst. 4 prvním pododstavci písm. c), 
který určily příslušné orgány členského 
státu, s ohledem na charakter prováděných 
činností a druh zvířat, z nějž dotčené 
vedlejší produkty živočišného původu 
pocházejí;
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Odůvodnění

Určení maximálního množství podléhajícího zjednodušenému odstranění by mělo být 
v pravomoci příslušných orgánů daného členského státu.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ea) aniž by tím byl dotčen čl. 15 odst. 1, 
mohou příslušné úřady povolit opatření 
pro krátkodobé zadržování zvířat a jejich 
částí v souladu s definicí uvedenou v čl. 
12 písm. f) za podmínek, které brání 
vzniku rizik pro veřejné zdraví a zdraví 
zvířat před jejich odstraněním v souladu 
s článkem 20 tohoto nařízení;

Odůvodnění

Zavedení zadržování zvyšuje flexibilitu při shromažďování vedlejších produktů živočišného 
původu, aniž by bylo ohroženo veřejné zdraví či zdraví zvířat. Tato flexibilita zvýší 
udržitelnost a ekologický profil vedlejších produktů živočišného původu, a to na základě 
snížené frekvence shromažďování a maximálně redukovaného objemu, který je 
shromažďován.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozloha odlehlých oblastí uvedených 
v odst. 1 písm. b) v určitém členském státě 
nesmí přesáhnout určité procento rozlohy 
povrchu území dané země. 

2. Rozloha odlehlých oblastí uvedených 
v odst. 1 písm. b) v určitém členském státě 
nesmí přesáhnout procento, které se určí 
na základě geografických kritérií a počtu 
hospodářských zvířat v oblasti. 
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Odůvodnění

Kritérium vycházející z rozlohy není pro rozšíření definice odlehlých oblastí dostačující. V 
úvahu by měla být brána i jiná hlediska, např. hustota hospodářských zvířat a skutečnost, že 
se jedná o ostrov.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. a

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

a) podmínky, jejichž cílem je zajistit 
kontrolu rizik pro veřejné zdraví a zdraví 
zvířat, pro spálení a zahrabání v místě;

a) podmínky, jejichž cílem je zajistit 
kontrolu rizik pro veřejné zdraví a zdraví 
zvířat, pro spálení a zahrabání materiálu 
v místě a krátkodobé zadržování zvířat 
a jejich částí před jejich odstraněním;

Odůvodnění

Zavedení zadržování zvyšuje flexibilitu při shromažďování vedlejších produktů živočišného 
původu, aniž by bylo ohroženo veřejné zdraví či zdraví zvířat. Tato flexibilita zvýší 
udržitelnost a ekologický profil vedlejších produktů živočišného původu, a to na základě 
snížené frekvence shromažďování a maximálně redukovaného objemu, který je 
shromažďován.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. b

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

b) maximální procento území uvedené 
v odstavci 2;

vypouští se

Odůvodnění

Určení odlehlých oblastí by mělo být v pravomoci příslušných orgánů daného členského 
státu.
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. c

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

c) objem vedlejších produktů živočišného 
původu s ohledem na charakter činností 
a druh zvířat, z nichž produkty pocházejí, 
podle odst. 1 písm. d);

c) kritéria pro stanovení objemu
vedlejších produktů živočišného původu 
s ohledem na charakter činností a druh 
zvířat, z nichž produkty pocházejí, podle 
odst. 1 písm. d);

Odůvodnění

Určení maximálního množství podléhajícího zjednodušenému odstranění by mělo být 
v pravomoci příslušných orgánů daného členského státu. Komise by však měla být oprávněna 
vypracovat harmonizovaná kritéria pro stanovení těchto objemů. 

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 30 – název 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

Úřední kontroly Úřední kontroly a pokyny pro správnou 
praxi

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. Předmětem úředních kontrol je celý 
řetězec vedlejších produktů živočišného 
původu od místa výroby až po ošetření, 
používání nebo neškodné odstranění.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí, aby pokyny pro 
správnou praxi, vypracované, ověřené 
a zhodnocené v souladu s kapitolou III 
nařízení (ES) 183/2005, kterým se stanoví 
požadavky na hygienu krmiv, obsahovaly 
praktické pokyny k požadavkům tohoto 
nařízení pro dotyčné odvětví.

Odůvodnění

Pokyny ověřené podle nařízení 183/2005/ES poskytují pro dotyčné odvětví a pro kontrolní 
orgány informace týkající se sestavování a vysvětlování požadavků na bezpečnost a zásad pro 
analýzu rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) vyplývajících z několika právních 
předpisů EU. Tyto pokyny jsou zejména pro malé a střední podniky základním nástrojem pro 
správné uplatňování právních předpisů EU a jsou účinným nástrojem pro vlastní kontrolu 
v zařízeních. Povinnost zahrnout požadavky nařízení pro vedlejší produkty živočišného 
původu do těchto pokynů by doplnila tyto pokyny o podstatný bezpečnostní aspekt právních 
předpisů EU. 

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ba) uloží zařízením a provozovnám 
konkrétní povinnosti s cílem napravit 
existující nedostatky.

Odůvodnění

Příslušné orgány by kromě pozastavení nebo odnětí povolení měly mít pravomoc napravovat 
nedostatky a ukládat povinnosti.
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří seznam 
zařízení, provozoven a uživatelů, kteří jsou 
na jeho území schváleni nebo registrováni 
v souladu s tímto nařízením, a seznam 
provozoven, o nichž byly poskytnuty 
informace podle čl. 40 odst. 3.

1. Každý členský stát a delegované správní 
orgány na regionální úrovni mající 
příslušnou pravomoc vytvoří seznam 
zařízení, provozoven a uživatelů, kteří jsou 
na jeho území schváleni nebo registrováni 
v souladu s tímto nařízením, a seznam 
provozoven, o nichž byly poskytnuty 
informace podle čl. 40 odst. 3.

Odůvodnění

Do řádného provádění nařízení by měly být zapojeny rovněž regionální orgány státní správy.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 7 – pododstavec 1

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise může stanovit odchylky 
z odstavců 1 až 4, pokud jde o odesílání 
hnoje přepravovaného mezi dvěma body 
umístěnými v rámci jednoho hospodářství 
nebo mezi hospodářstvími umístěnými 
v rámci hraničních oblastí členských států, 
které dělí společná hranice.

7. Komise může stanovit odchylky 
z odstavců 1 až 4, pokud jde o odesílání 
hnoje nebo materiálu pro výrobu 
bionergie přepravovaného mezi dvěma 
body umístěnými v rámci jednoho 
hospodářství nebo mezi hospodářstvími 
umístěnými v rámci hraničních oblastí 
členských států, které dělí společná 
hranice.

Odůvodnění

Odchylky by měly být možné nejen pro přepravu hnoje, ale i pro přepravu materiálů 
používaných na výrobu obnovitelné energie. 
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. Hotové výrobky lze uvádět na trh bez 
omezení. 

Odůvodnění

Zatímco návrh stanoví tzv. „konečné užití“ pro získané produkty určené pro další 
zpracovávání, ošetření a přeměnu ve specializovaných zařízeních (např. kosmetické 
přípravky, léčivé přípravky atd.), bylo by nanejvýš logické stanovit takové „konečné užití“ 
pro hotové výrobky, které již nebudou dále ošetřovány, přepravovány či zpracovávány, nýbrž 
jsou uváděny na trh v baleních připravených k prodeji, jako např. krmivo pro zvířata 
v zájmovém chovu vyráběné v souladu s požadavky tohoto nařízení na bezpečnost.
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