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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas sudaro išsamios teisės aktų sistemos, kad būtų 
išlaikytas aukštas visos gamybos ir platinimo grandinės – „nuo lauko iki stalo“ – saugos lygis, 
dalį. Šiame pasiūlyme dėl reglamento aptariamos visų formų gyvūnų ir ūkio medžiagos, 
neskirtos žmogaus maisto grandinei. Jame pagal keliamą pavojų skirtingi šalutiniai produktai 
skirstomi į tris kategorijas; pateikiamas kiekvienos kategorijos šalutinių produktų tinkamas 
naudojimas; nustatomos veiksmingo ir saugaus šalutinių produktų gabenimo, šalinimo ir 
perdirbimo patvirtintose ar registruotose įmonėse taisyklės; taip pat sukuriama viso proceso 
stebėsenos ir reglamentavimo (valstybių narių kompetentingos institucijos ir Komisija) 
sistema.  

Šis reglamentas parengtas pagal Reglamentą EB 1774/2002. 2005 m. Komisija pateikė teisės 
aktų veiksmingumo ataskaitą. Ji pažymėjo, kad apsaugos priemonių sistema ir tai, kaip 
valstybės narės jos laikosi - patenkinama. Tačiau išlieka medžiagų atsekamumo užtikrinimo 
problema; šalutinių gyvūninių produktų taisyklių suderinamumo su kitais Bendrijos teisės 
aktais problema; ir būtinybė įdiegti šalutinių gyvūninių produktų klasifikavimo pagal keliamą 
pavojų ir kontrolės metodą.

Komisijos pasiūlymai

Komisijos pasiūlymuose siekiama paaiškinti jų apimtį ir daugiau dėmesio skiriama 
klasifikavimo pagal keliamą pavojų metodui. Komisija, siekdama paaiškinti ribą, nuo kurios 
gamybos grandinėje šalutiniams gyvūniniams produktams nebetaikomi reglamento 
reikalavimai, nustatė galutinę šalutinių gyvūninių produktų gyvavimo ciklo ribą. Derinant su 
kitais Bendrijos teisės aktais siekiama išvengti nereikalingo dubliavimosi tvirtinant įmones.

Siekdama įdiegti klasifikavimo pagal keliamą pavojų ir kontrolės metodą Komisija sustiprina 
pagrindinį ekonominės veiklos vykdytojų įsipareigojimą – užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Reglamento reikalavimų (su kompetentingos institucijos priežiūra). kai gaminami produktai, 
kurie nėra tiesiogiai svarbūs maisto ir pašarų grandinės saugai, ekonominės veiklos 
vykdytojams tenka dar didesnė atsakomybė už saugių produktų tiekimą rinkai. Jeigu 
gamintojai gamybai naudoja saugias žaliavas, kuria saugius gamybos procesus arba naudoja 
šalutinius gyvūninius produktus iš esmės saugioms galutinėms paskirtims, galima naudoti 
visų kategorijų šalutinius gyvūninius produktus; į šalutinių gyvūninių produktų klasifikaciją 
gali būti įtraukiami tik tie nauji produktai, kurių keliamas pavojus nedidelis.  

Nuomonės referento pasiūlymai

Nuomonės referentas iš principo džiaugiasi Komisijos pasiūlymais, ypač daugiau šalutinių 
gyvūninių produktų naudojimo galimybių ir tuo, kad kategorijos labiau pritaikytos prie 
mokslinių tyrimų pažangos. Tačiau, jis turi keletą pasiūlymų, kuriais siekiama pagerinti šiuos 
teisės aktus.

a) Kritę gyvūnai
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Teisės aktuose aptariami visi kritę gyvūnai, net jei jie nekelia ligos ar kito pavojaus žmonėms 
arba aplinkai.  Tai reiškia, kad ūkininkai privalo šalutinius gyvūninius produktus gabenti į 
registruotą šalinimo ir perdirbimo įmonę. Ūkininkams, esantiems toliau nuo artimiausių 
registruotų įmonių, tai sukeltų neproporcingai dideles finansines ir administracines išlaidas, 
palyginus su realiai keliamu pavojumi. Siūlomame reglamente įtraukta atokių vietovių išlyga 
(ūkininkai turėtų galimybę šalinti 2 ir 3 kategorijų kritusius gyvūnus atokiose teritorijose 
degindami arba laidodami vietoje). Tačiau, atokių vietovių sąvoka nepakankama, kad būtų 
naudinga daugeliui ūkininkų. Nuomonės referentas mano, kad šią išlygą reikėtų išplėsti ir kad 
valstybės narės būtų įgaliotos apibrėžti šias vietoves, taip būtų sukurtas šiai padėčiai tinkamas 
teisinis režimas. Nuomonės referentas taip pat pritaria mažų ūkio subjektų išlygai, tačiau 
mano, kad tą ribą turėtų nustatyti kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija.

b) Žuvis

Nuomonės referentas mano, kad į šį reglamentą nereikėtų įtraukti medžiagos gautos iš
žvejybos veiklos. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad žuvų ligos ir parazitai aplinkoje yra 
natūraliai ir žmonių sveikatai nekelia grėsmės nei prisilietus, nei dėl taršos; juo labiau, 
infekuotų žuvų grąžinimas į jūrą neturėtų padidinti žuvų ligų plitimo. Be to, draudimas 
žvejams paleisti infekuotas žuvis į jūrą ir reikalavimas visą medžiagą gabenti į uostą (tam, 
kad ji būtų perduota patvirtintoms šalinimo ir perdirbimo įmonėms kaip 2 kategorijos 
medžiaga) bus ir didelė našta žvejybos pramonei, ir labai sudėtinga įgyvendinti be didelių 
išlaidų.  

c) Subsidiarumas

Reglamentas privalo būti įgyvendintas visapusiškai dalyvaujant visoms žemesnio lygmens nei 
valstybių narių vyriausybėms, plėtojant subnacionalines vyriausybes, kurios bus 
kompetentingos atlikti pagrindinį vaidmenį. To siekdamas nuomonės referentas pateikė 
nemažai pakeitimų. Be to jis norėtų, kad kompetentingos valstybių narių institucijos turėtų 
daugiau galių atskirus šalutinius gyvūninius produktus priskirti tam tikroms kategorijoms 
vadovaudamosi atitinkamų įstaigų atliktais moksliniais tyrimais; tačiau pripažįsta, kad, 
siekiant išvengti piktnaudžiavimo šia nuostata, Komisija turi sprendžiamąjį balsą priskiriant 
produktus kategorijoms.

Nuomonės referentas pateikia pasiūlymus dėl biokuro, nelabai didelio pajėgumo deginimo 
įmonių, viešojo maitinimo atliekų ir gyvūnėlių ėdalo.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Žmonėms vartoti neskirti šalutiniai 
gyvūniniai produktai gali kelti pavojų 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Po 
praeityje įvykusių krizių, susijusių su 
snukio ir nagų ligos protrūkiais,
užkrečiamųjų spongiforminių 
encefalopatijų, pavyzdžiui, galvijų
spongiforminės encefalopatijos (GSE), 
plitimu ir dioksinų aptikimu pašaruose, 
paaiškėjo netinkamo tam tikrų šalutinių 
gyvūninių produktų naudojimo pasekmės 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai, maisto ir 
pašarų grandinės saugai ir vartotojų 
pasitikėjimui. Be to, tokios krizės, 
darydamos poveikį susijusių ūkininkų ir 
pramonės sektorių socialinei ir ekonominei 
padėčiai bei vartotojų pasitikėjimui 
gyvūninių produktų sauga, gali padaryti 
nepageidaujamą poveikį visai visuomenei. 
Ligų protrūkiai taip pat gali turėti neigiamų 
padarinių aplinkai: ne tik dėl problemų, 
kylančių šalinant tokius produktus, bet ir 
biologinės įvairovės atžvilgiu.

(1) Žmonėms vartoti neskirti šalutiniai 
gyvūniniai produktai gali kelti pavojų 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Po 
praeityje įvykusių krizių, susijusių su 
snukio ir nagų ligos protrūkiais ir
užkrečiamųjų spongiforminių 
encefalopatijų, pavyzdžiui, galvijų 
spongiforminės encefalopatijos (GSE), 
plitimu, paaiškėjo neteisėto arba 
netinkamo tam tikrų šalutinių gyvūninių 
produktų naudojimo pasekmės visuomenės 
ir gyvūnų sveikatai, maisto ir pašarų 
grandinės saugai ir vartotojų pasitikėjimui. 
Be to, tokios krizės, darydamos poveikį 
susijusių ūkininkų ir pramonės sektorių 
socialinei ir ekonominei padėčiai bei 
vartotojų pasitikėjimui gyvūninių produktų 
sauga, gali padaryti nepageidaujamą 
poveikį visai visuomenei. Ligų protrūkiai 
taip pat gali turėti neigiamų padarinių 
aplinkai: ne tik dėl problemų, kylančių 
šalinant tokius produktus, bet ir biologinės 
įvairovės atžvilgiu.

Pagrindimas

Paaiškinimas. Pašarų užkrėtimas dioksinu nesusijęs su netinkamu šalutinių gyvūninių 
produktų naudojimu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Šalutiniai gyvūniniai produktai 
daugiausia gaunami skerdžiant gyvūnus 
žmonėms vartoti, šalinant nugaišusius 
gyvūnus ir taikant priemones ligai 

(2) Šalutiniai gyvūniniai produktai 
daugiausia gaunami skerdžiant gyvūnus 
žmonėms vartoti, šalinant nugaišusius 
gyvūnus ir taikant priemones ligai 
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kontroliuoti. Nepaisant šių produktų 
kilmės, jie gali kelti pavojų gyvūnų ir
visuomenės sveikatai bei aplinkai. Šį 
pavojų reikia tinkamai kontroliuoti saugiai 
šalinant tokius produktus arba naudojant 
juos kitiems tikslams, laikantis griežtų 
sąlygų, mažinančių pavojų sveikatai.

kontroliuoti. Nepaisant šių produktų 
kilmės, jie gali kelti pavojų gyvūnų ir 
visuomenės sveikatai bei aplinkai. Šį 
pavojų reikia tinkamai kontroliuoti saugiai 
šalinant tokius produktus arba naudojant 
juos kitiems tikslams, pavyzdžiui, 
bioenergijos gamybos procese, laikantis 
griežtų sąlygų, mažinančių pavojų 
sveikatai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Pagal 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1923/2006, iš dalies 
keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 999/2001, 
nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų 
spongiforminių encefalopatijų 
prevencijos, kontrolės ir likvidavimo 
taisykles, laikantis tam tikrų sąlygų vėl 
teisiškai įmanoma naudoti mėsą ir kaulų 
miltus neatrajojantiems gyvūnams 
skirtuose pašaruose. Aiškiai nurodyta, 
kad draudimą naudoti mėsą ir kaulų 
miltus galima sušvelninti tik tuo atveju, jei 
įmanoma atlikti tyrimus, kurie padeda 
atskirti iš skirtingų rūšių gyvūnų gautus 
gyvūninius baltymus. Todėl Europos 
Komisija daro viską, kas įmanoma, kad 
kuo greičiau būtų galima atlikti 
patvirtintus konkrečioms rūšims skirtus 
tyrimus siekiant, kad mėsą ir kaulų miltus 
būtų galima naudoti kaip svarbų baltymų 
šaltinį neatrajojantiems gyvūnams 
skirtuose pašaruose, tačiau būtų išvengta 
kanibalizmo.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Jau buvo nemažai atvejų, kai dėl 
viešojo maitinimo atliekų naudojimo 
gyvūnų pašaruose kilo infekcinių gyvūnų 
ligų protrūkis. Be to, jei gyvūnų pašaro 
sudėtyje gali būti viešojo maitinimo 
atliekų, negali būti užtikrinta, kad tam 
tikri gyvūnai nebus šeriami iš tų pačių 
rūšių gyvūnų gautais produktais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Pirminė atsakomybė už tokios veiklos 
vykdymą pagal šį reglamentą turėtų tekti 
ekonominės veiklos vykdytojams. Be to, 
atsižvelgiant į visuomenės interesus 
apsaugoti nuo pavojaus, kylančio 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai bei siekiant 
užtikrinti, kad šalutiniai gyvūniniai 
produktai, kurių negalima panaudoti arba 
kurie nenaudojami ekonominiais 
sumetimais, būtų šalinami saugiai, reikia 
sukurti surinkimo ir šalinimo sistemą. 
Valstybės narės šiam tikslui turėtų skirti 
tinkamų lėšų reikiamai infrastruktūrai ir 
užtikrinti jos sklandų veikimą. Surinkimo 
ir šalinimo sistemos dydis turėtų atitikti 
tikrą konkrečioje valstybėje narėje 
susikaupiančių šalutinių gyvūninių 
produktų kiekį. Remiantis atsargumo 
principu, taikant šią sistemą taip pat turėtų 
būti atsižvelgiama į tai, kad įvykus 
didesniems užkrečiamų ligų protrūkiams 
arba laikinai sutrikus esamiems šalinimo 
įrenginiams, gali prireikti didesnių 
šalinimo pajėgumų. Valstybėms narėms 

(19) Pirminė atsakomybė už tokios veiklos 
vykdymą pagal šį reglamentą turėtų tekti 
ekonominės veiklos vykdytojams. Be to, 
atsižvelgiant į visuomenės interesus 
apsaugoti nuo pavojaus, kylančio 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai bei siekiant 
užtikrinti, kad šalutiniai gyvūniniai 
produktai, kurių negalima panaudoti arba 
kurie nenaudojami ekonominiais 
sumetimais, būtų šalinami saugiai, reikia 
sukurti surinkimo ir šalinimo sistemą. 
Valstybės narės arba jų kompetentingos 
subnacionalinės vyriausybės, turinčios 
atitinkamus įgaliojimus, šiam tikslui turėtų 
skirti tinkamų lėšų reikiamai infrastruktūrai 
ir užtikrinti jos sklandų veikimą. 
Surinkimo ir šalinimo sistemos dydis turėtų 
atitikti tikrą konkrečioje valstybėje narėje 
susikaupiančių šalutinių gyvūninių 
produktų kiekį. Remiantis atsargumo 
principu, taikant šią sistemą taip pat turėtų 
būti atsižvelgiama į tai, kad įvykus 
didesniems užkrečiamų ligų protrūkiams 
arba laikinai sutrikus esamiems šalinimo 
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turėtų būti leidžiama bendradarbiauti 
tarpusavyje ir su trečiosiomis šalimis, su 
sąlyga, kad būtų užtikrintas šio reglamento 
įgyvendinimas.

įrenginiams, gali prireikti didesnių 
šalinimo pajėgumų. Valstybėms narėms 
arba jų kompetentingoms subnacionalinės 
vyriausybėms, turinčioms atitinkamus 
įgaliojimus, turėtų būti leidžiama 
bendradarbiauti tarpusavyje ir su 
trečiosiomis šalimis, su sąlyga, kad būtų 
užtikrintas šio reglamento įgyvendinimas.

Pagrindimas

Subnacionalinės vyriausybės dalyvauja tinkamai įgyvendinant reglamentą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Šalutinius gyvūninius produktus, 
remiantis rizikos vertinimais, reikėtų skirti 
į tris kategorijas pagal jų keliamo pavojaus 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai laipsnį. 
Medžiagas, keliančias didelį pavojų, 
reikėtų naudoti tik su pašarų grandine 
nesusijusiems tikslams, o medžiagas, 
keliančias mažesnį pavojų, reikėtų leisti 
naudoti laikantis saugių sąlygų.

(25) Šalutinius gyvūninius produktus, 
remiantis rizikos vertinimais, reikėtų skirti 
į tris kategorijas pagal jų keliamo pavojaus 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai laipsnį. 
Medžiagas, keliančias didelį pavojų, 
reikėtų naudoti tik su pašarų grandine 
nesusijusiems tikslams, o medžiagas, 
keliančias mažesnį pavojų, reikėtų leisti 
naudoti laikantis saugių sąlygų. Ypač 
reikia dėti pastangas siekiant naudoti 
skatinti šalutinius gyvūninius produktus 
bioenergijai gaminti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų 
gaminiai turėtų būti šalinami laikantis 
aplinkos teisės aktų, reglamentuojančių 
sąvartynų veiklą ir atliekų deginimą. Kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas, deginti 
reikėtų vadovaujantis 2000 m. gruodžio 4 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 

(34) Šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų 
gaminiai turėtų būti šalinami laikantis 
aplinkos teisės aktų, reglamentuojančių 
sąvartynų veiklą ir atliekų deginimą. Kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas, deginti 
reikėtų vadovaujantis 2000 m. gruodžio 4 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
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direktyva 2000/76/EB dėl atliekų 
deginimo. Atliekos bendrai deginamos 
(utilizavimui arba šalinimui) laikantis 
panašių patvirtinimo ir paties atliekų 
deginimo sąlygų, visų pirma, į orą 
išmetamų ribinių verčių, nuotekų ir likučių 
išmetimo bei kontrolės, stebėsenos ir 
matavimo reikalavimų atžvilgiu. Todėl 
reikėtų leisti bendrai deginti visų trijų 
kategorijų medžiagas prieš tai jų 
neperdirbus.

direktyva 2000/76/EB dėl atliekų 
deginimo. Atliekos bendrai deginamos 
(utilizavimui arba šalinimui) laikantis 
panašių patvirtinimo ir paties atliekų 
deginimo sąlygų, visų pirma, į orą 
išmetamų ribinių verčių, nuotekų ir likučių 
išmetimo bei kontrolės, stebėsenos ir 
matavimo reikalavimų atžvilgiu. Todėl 
reikėtų leisti bendrai deginti visų trijų 
kategorijų medžiagas prieš tai jų 
neperdirbus. Taip pat reikėtų priimti 
atskiras nelabai didelio pajėgumo 
deginimo įmonių tvirtinimo nuostatas.

Pagrindimas

Galiojančio Reglamento 1774/2002/EB 12 straipsnyje ir IV priede numatytos specialiosios 
nelabai didelio pajėgumo deginimo įmones tvirtinimo sąlygos. Šios nuostatos turėtų būti 
išsaugotos įgyvendinant Komisijos parengtas priemones.  

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Šalutinius gyvūninius produktus ir jų 
gaminius reikėtų leisti naudoti degimo 
procese kaip kurą; tai nėra atliekų 
šalinimas. Tačiau tai reikėtų daryti 
laikantis sąlygų, kuriomis užtikrinama 
visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsauga, 
bei atitinkamų aplinkos apsaugos standartų.

(35) Šalutinius gyvūninius produktus ir jų 
gaminius reikėtų leisti naudoti degimo 
procese kaip kurą arba kaip bioenergijos 
šaltinį; tai nėra atliekų šalinimas. Tačiau 
tai reikėtų daryti laikantis sąlygų, kuriomis 
užtikrinama visuomenės ir gyvūnų 
sveikatos apsauga, bei atitinkamų aplinkos 
apsaugos standartų.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) Direktyvoje 2002/98/EB nustatyta, 
kad šalutiniams gyvūniniams produktams 
taikomi su atliekoms susiję teisės aktai 
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tais atvejais, kai jie naikinami deginant ar 
sąvartynuose arba išvežami į biodujų ar 
komposto įmones. Pagal minėtąją 
direktyvą Komisija taip pat įgaliojama 
nustatyti, kokiais atvejais tam tikros 
medžiagos nelaikytinos atliekomis. Iki šio 
reglamento taikymo dienos pagal 
minėtąją direktyvą Komisija turėtų 
pasiūlyti tinkamas priemones, siekdama, 
kad būtų išsamiau paaiškinta, jog 
šalutiniai gyvūniniai produktai, 
naudojami kaip kuras, nepatenka į su 
atliekomis susijusių teisės aktų taikymo 
sritį.

Pagrindimas

Komisija turėtų paaiškinti, kad šalutiniai gyvūniniai produktai, naudojami kaip kuras,
nepatenka į su atliekomis susijusių Europos teisės aktų taikymo sritį. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Kad būtų užtikrinta maisto ir pašarų 
grandinės apsauga, reikia paaiškinti 
reikalavimus, keliamus šalutinių gyvūninių 
produktų ir jų gaminių, skirtų gyvūnams 
šerti, ir organinių trąšų bei dirvožemį 
gerinančių medžiagų tiekimui rinkai. 
Gyvūnams šerti reikėtų naudoti tik 3 
kategorijos medžiagas. Trąšos, pagamintos 
iš šalutinių gyvūninių produktų, gali 
pakenkti pašarų ir maisto grandinės saugai. 
Jeigu jos buvo pagamintos iš baltyminių 
medžiagų, reikėtų įmaišyti komponentą, 
pvz., neorganinę arba nevirškinamą 
medžiagą, kad šios trąšos nebūtų 
tiesiogiai naudojamos gyvūnams šerti.

(41) Kad būtų užtikrinta maisto ir pašarų 
grandinės apsauga, reikia paaiškinti 
reikalavimus, keliamus šalutinių gyvūninių 
produktų ir jų gaminių, skirtų gyvūnams 
šerti, ir organinių trąšų bei dirvožemį 
gerinančių medžiagų tiekimui rinkai. 
Gyvūnams šerti reikėtų naudoti tik 3 
kategorijos medžiagas. Trąšos, pagamintos 
iš šalutinių gyvūninių produktų, gali 
pakenkti pašarų ir maisto grandinės saugai. 
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Reglamentu (EB) Nr. 1774/2002 
leidžiama 1 kategorijos medžiagas naudoti 
nykstantiems ar saugomų rūšių maitlesiams 
paukščiams, gyvenantiems jų natūralioje
buveinėje, šerti. Siekiant numatyti tinkamą 
priemonę toms rūšims išsaugoti, šiuo 
reglamentu reikėtų toliau leisti tokį šėrimą, 
laikantis sąlygų, nustatytų tam, kad būtų 
užkirstas kelias ligoms plisti.

(45) Reglamentu (EB) Nr. 1774/2002 
leidžiama 1 kategorijos medžiagas naudoti 
nykstantiems ar saugomų rūšių maitlesiams 
paukščiams, gyvenantiems jų natūralioje 
buveinėje, šerti. Siekiant numatyti tinkamą 
priemonę toms rūšims arba kitoms 
nykstančioms ar saugomoms rūšims
išsaugoti, šiuo reglamentu reikėtų toliau
leisti tokį šėrimą, laikantis sąlygų, 
nustatytų tam, kad būtų užkirstas kelias 
ligoms plisti.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Dabartinę nukrypti leidžiančią nustatą, 
taikomą neperdirbtų šalutinių gyvūninių 
produktų laidojimui arba deginimui, 
reikėtų taikyti ir toms vietovėms, į kurias 
praktiškai neįmanoma patekti arba kuriose 
kyla pavojus gyvūnus surenkančių asmenų 
sveikatai ir saugai. Patirtis, sukaupta 
taikant Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, 
parodė, kad tokiomis išskirtinėmis 
aplinkybėmis laidojimas arba deginimas 
vietoje gali būti pagrįstas, siekiant 
užtikrinti, kad gyvūnai būtų greitai 
šalinami ir būtų užkirstas kelias ligai plisti. 
Bendras atokių vietovių valstybėje narėje 
dydis turėtų būti ribojamas, kad būtų 
laikomasi bendro įsipareigojimo taikyti 
tinkamą šalinimo sistemą, atitinkančią 
šiame reglamente nustatytas taisykles.

(47) Dabartinę nukrypti leidžiančią nustatą, 
taikomą neperdirbtų šalutinių gyvūninių 
produktų laidojimui arba deginimui, 
reikėtų taikyti ir toms vietovėms, į kurias 
praktiškai neįmanoma patekti, kuriose 
šalutinių gyvūninių produktų surinkimas 
būtų apsunkintas dėl finansinės arba 
administracinės tvarkos arba kuriose kiltų
pavojus gyvūnus surenkančių asmenų 
sveikatai ir saugai. Patirtis, sukaupta 
taikant Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, 
parodė, kad tokiomis išskirtinėmis 
aplinkybėmis laidojimas arba deginimas 
vietoje gali būti pagrįstas, siekiant 
užtikrinti, kad gyvūnai būtų greitai 
šalinami ir būtų užkirstas kelias ligai plisti. 
Bendras atokių vietovių valstybėje narėje 
dydis turėtų būti nustatomas tos 
kompetentingos valstybės narės 
institucijos.
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Pagrindimas

Už atokių vietovių apibrėžties nustatymą turėtų būti atsakingos kompetentingos valstybių 
narių institucijos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) naminių gyvūnėlių ėdalo žaliavai iš 
mažmeninių parduotuvių arba greta 
pardavimo punktų esančių vietų, kur 
pjaustoma ir saugoma tik vartotojams 
aprūpinti vietoje;

Pagrindimas

Reikėtų ir toliau siekti, kad teisės aktai būtų netaikomi tiems produktams, kurie įtraukti į jau 
galiojančius teisės aktus. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) naminių gyvūnėlių ėdalo žaliavai, 
gautai iš kilmės ūkyje paskerstų gyvūnų, 
skirtai naudoti vietoje tik ūkininko ir jo 
šeimos reikmėms, laikantis nacionalinių 
teisės aktų;

Pagrindimas

Reikėtų ir toliau siekti, kad teisės aktai būtų netaikomi tiems produktams, kurie įtraukti į jau 
galiojančius teisės aktus. 
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kilmės ūkyje gautoms, laikomoms ar 
naudojamoms trąšom;

Pagrindimas

Saugaus šalutinių gyvūninių produktų šalinimo ir naudojimo taisyklės parengtos taip, kad 
neapima trąšų naudojimo ūkyje. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) kiaušinių šalutiniai produktai, gauti, 
laikomi, pašalinami ar naudojami kilmės 
ūkyje;

Pagrindimas

Kadangi leidžiama naudoti tam tikrus produktus, kaip antai pienas ir jo gaminiai, taip pat 
turėtų būti leidžiama naudoti šalutinius produktus, keliančius panašų pavojų ir tvarkomus 
kilmės ūkyje, kaip pavyzdžiui kiaušiniai ir kiaušinių lukštai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 3. Šis reglamentas netaikomas šiems
šalutinių gyvūninių produktų gaminiams, 
kuriems taikomas VI skyriuje nustatytas 
specialus režimas:

3. Šiems šalutinių gyvūninių produktų 
gaminiams taikomas tik VI skyriuje 
nustatytas specialus režimas:

Pagrindimas

Paaiškinama Reglamento taikymo sritis.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) galutiniams produktams, gautiems 
vykstant saugiai biokuro gamybai 
naudojant šalutinius gyvūninius 
produktus.

Pagrindimas

Tokie šalutiniai produktai, kaip glicerolis ir kalio sulfatas, naudojami kaip žaliavos biokurui 
gaminti, gali būti laikomi saugiais, jei jie gauti riebalų perdirbimo pramonės procese. Turėtų 
būti leista juos naudoti be jokių apribojimų. 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5)    gyvūnas augintinis – gyvūnas, kurį 
žmogus paprastai maitina ir laiko ne 
ūkininkavimo tikslais ir kuris įtrauktas į 
Reglamento (EB) Nr. 998/2003 I priedą;  

(5)    naminis gyvūnėlis arba gyvūnas 
augintinis – gyvūnas, kurį žmogus maitina, 
veisia arba laiko ne ūkininkavimo tikslais, 
tačiau paprasta jo nevartoja maistui ar 
nenaudoja kaip pašaro Bendrijos 
ūkiniuose auginamiems gyvūnams;

Pagrindimas

Nuoroda į Reglamentą 998/2003/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų 
nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, neturėtų būti naudojama kaip nuorodą į 
išskirtinį sąrašą, kadangi taip būtų susiaurintas šio reglamento taikymas visiškai to 
nesiekiant.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tiekimas rinkai – operacija, kuria (8) tiekimas rinkai – operacija, kurią 
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siekiama parduoti šalutinius gyvūninius 
produktus arba jų gaminius trečiajai šaliai 
Bendrijoje, bet kokios kitos formos 
tiekimas tokiai trečiajai šaliai už atlygį arba 
nemokamai, arba sandėliavimas ketinant 
tiekti tokiai trečiajai šaliai;

atliekant siekiama parduoti šalutinius 
gyvūninius produktus, jų gaminius arba 
galutinius produktus trečiajai šaliai 
Bendrijoje, bet kokios kitos formos 
tiekimas tokiai trečiajai šaliai už atlygį arba 
nemokamai, arba sandėliavimas ketinant 
tiekti tokiai trečiajai šaliai;

Pagrindimas

Siekiant paaiškinti ir geriau atskirti gaminių ir galutinių produktų sąvokas, reikėtų įtraukti 
galutinių produktų sąvoką.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) galutinis produktas – bet koks 
produktas, apdorotas laikantis šio 
reglamento reikalavimų ir supakuotas į 
vartotojui skirtą pakuotę;

Pagrindimas

Pagal galiojantį Reglamentą 1774/2002/EB perdirbtų produktų apibrėžtis tokia pat plati, kaip 
ir siūloma šalutinių gyvūninių produktų gaminių apibrėžtis.  Abi apibrėžtys ir sena, ir nauja, 
apima pirmojo, antrojo ir trečiojo perdirbimo gaminius bei tarpinius produktus ir gali būti 
aiškinamos kaip apimančios galutinius produktus. Reikėtų vengti dėl tokios apibrėžties 
kylančių neaiškumų ir įtraukti galutinių produktų apibrėžtį. Tai taip pat sudarytų galimybę 
tiksliau apibrėžti reglamente vartojamą galutinio taikymo grandinės taško sąvoką.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 23 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (23) atoki vietovė – vietovė, kurioje
gyvūnų populiacija yra tokia maža ir
reikiama infrastruktūra taip toli, kad, 
palyginti su pašalinimu vietoje, reikiamos 
šalutinių gyvūninių produktų surinkimo ir 

(23) atoki vietovė – vietovė, kurioje 
reikiama infrastruktūra taip toli, kad, 
palyginti su pašalinimu vietoje, reikiamos 
šalutinių gyvūninių produktų surinkimo ir 
vežimo priemonės būtų arba finansiniu, 
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vežimo priemonės būtų nepriimtinai 
sudėtingos;

arba administraciniu požiūriu 
nepriimtinai sudėtingos; atokią vietovę 
savo teritorijoje nustato kompetentingos 
kiekvienos valstybės narės institucijos;

Pagrindimas

Už atokių vietovių apibrėžties nustatymą turėtų būti atsakingos kompetentingos valstybių 
narių institucijos.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės turi turėti savo 
teritorijoje atitinkamą infrastruktūrą, 
užtikrinančią, kad šalutiniai gyvūniniai 
produktai būtų:

1. Kiekviena valstybė narė arba jų 
kompetentingos subnacionalinės 
vyriausybės, turinčios atitinkamus 
įgaliojimus, užtikrina savo teritorijoje 
atitinkamą infrastruktūrą, užtikrinančią, 
kad šalutiniai gyvūniniai produktai būtų:

Pagrindimas

Subnacionalinės vyriausybės dalyvauja tinkamai įgyvendinant reglamentą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės: 2. Valstybės narės arba jų kompetentingos 
subnacionalinės vyriausybės, turinčios 
atitinkamus įgaliojimus:

Pagrindimas

Subnacionalinės vyriausybės dalyvauja tinkamai įgyvendinant reglamentą.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sukuria šalutinių gyvūninių produktų 
surinkimo ir šalinimo sistemą, kuri veiktų 
efektyviai ir kurią nuolat stebėtų 
kompetentinga institucija;

(a) užtikrina šalutinių gyvūninių produktų 
surinkimo ir šalinimo sistemą, kuri veiktų 
efektyviai ir kurią nuolat stebėtų 
kompetentinga institucija;

Pagrindimas

Valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių taisyklių, bet nėra 
įpareigotos ekonominės veiklos vykdytojams skirti lėšų, reikalingų laikytis minėtojo principo.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) įmonių ir gamybos įmonių, kurioms 
taikomas VI skyriaus 2 skirsnio nuostatos, 
išskyrus įmones, nurodytas 6 straipsnio 
1 dalies f punkte.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pakeitimu, pagal kurį į 6 straipsnio 1 dalį įtraukiamas naujas 
fa punktas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) šalutinių gyvūninių produktų ir jų 
gaminių deginimo, bendro deginimo ir 
deginimo kaip kuras reikalavimai, nurodyti 
6 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose; 

(a) šalutinių gyvūninių produktų ir jų 
gaminių bendro deginimo ir deginimo bei  
nelabai didelio pajėgumo deginimo 
įmonėse  kaip kuras reikalavimai, nurodyti 
6 straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose; 
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Pagrindimas

galiojančio Reglamento 1774/2002/EB 12 straipsnyje ir IV priede numatytos specialiosios 
nelabai didelio pajėgumo deginimo įmonių tvirtinimo sąlygos. Šios nuostatos turėtų būti 
išsaugotos įgyvendinant Komisijos parengtas priemones.  

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) sausumos bestuburiai, išskyrus 
žmonėms ar gyvūnams patogeniškas 
rūšis;

Išbraukta.

Pagrindimas

3 kategorijos medžiagos iš principo turėtų būti tinkamos naudoti pašarams, taigi jose 
neturėtų būti neaiškios kilmės medžiagų.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) nugaišę Rodentia ir Lagomorpha 
būrių gyvūnai ir jų dalys, išskyrus 1 
kategorijos ar 2 kategorijos medžiagas, 
nurodytas 12 straipsnio a–g punktuose;

Išbraukta.

Pagrindimas

3 kategorijos medžiagos iš principo turėtų būti tinkamos naudoti pašarams, taigi jose 
neturėtų būti neaiškios kilmės medžiagų.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11, 12 ir 13 straipsniai gali būti Komisijos 
iš dalies keičiami siekiant atsižvelgti į 
mokslo pažangą vertinant rizikos lygį, 
jeigu ši pažanga gali būti įrodyta remiantis 
atitinkamos mokslo institucijos atliktu 
rizikos vertinimu. Tačiau šiuose 
straipsniuose įvardyti šalutiniai gyvūniniai 
produktai negali būti išbraukti iš minėtų 
sąrašų – gali būti pakeistas tik tokių 
produktų suskirstymas į kategorijas arba 
šie sąrašai gali būti papildyti naujais 
šalutiniais gyvūniniais produktais.

Komisija, Valstybės narės kompetentingos 
institucijos prašoma arba savo iniciatyva, 
gali iš dalies keisti 11, 12 ir 13 straipsnius,
siekiant atsižvelgti į mokslo pažangą 
vertinant rizikos lygį, jeigu ši pažanga gali 
būti įrodyta remiantis atitinkamos mokslo 
institucijos atliktu rizikos vertinimu. 
Tačiau šiuose straipsniuose įvardyti 
šalutiniai gyvūniniai produktai negali būti 
išbraukti iš minėtų sąrašų – gali būti 
pakeistas tik tokių produktų suskirstymas į 
kategorijas arba šie sąrašai gali būti 
papildyti naujais šalutiniais gyvūniniais 
produktais.

Pagrindimas

Valstybės narės ir jų kompetentingos institucijos turi galimybę pradėti diskusijas 
nuolatiniame komitete dėl kategorijų apibrėžčių pritaikymo prie mokslinės pažangos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų, kuriuos reikia saugoti, 
formos;

a) duomenų, kuriuos reikia saugoti, 
minimalus turinys;

Pagrindimas

Būtų logiška komitologijos tvarka nustatyti minimalų turinį, tačiau formas visais atvejais 
turėtų reglamentuoti valstybės narės. 
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) draudžiama šerti ūkinius gyvūnus, 
išskyrus kailinius gyvūnus, viešojo 
maitinimo atliekomis arba pašarinėmis 
žaliavomis, kuriose yra arba kurios gautos 
iš viešojo maitinimo atliekų gautų 
medžiagų;

(b) draudžiama šerti ūkinius gyvūnus, 
išskyrus kailinius gyvūnus, 
nesterilizuotomis viešojo maitinimo 
atliekomis arba pašarinėmis žaliavomis, 
kuriose yra arba kurios gautos iš šių 
viešojo maitinimo atliekų gautų medžiagų;

Pagrindimas

Parlamentas ne kartą primygtinai teigė, kad būtina saugiai utilizuoti, sterilizuoti ir šalinti 
maisto atliekas, siekiant laikytis bendro pašarų draudimo (žr. teisėkūros procedūros dėl 
Reglamento Nr. 1774/2002/EB EP poziciją ir pagrindų direktyvos dėl atliekų, priimtos 
2007 m. vasario 13 d., EP poziciją pirmojo skaitymo metu). 

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

siekdamos a punkte nustatytų tikslų, 
valstybės narės gali numatyti atsitiktinai į 
pašarus patekusių nedidelių gyvūninių 
baltymų kiekių ribines vertes, kurių 
išvengti būtų galima tik taikant 
neproporcingas priemones.

Pagrindimas

Dėl draudimo šerti gyvūnus tos pačios rūšies gyvūnais buvo būtina atskirti skirtingų rūšių 
šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo grandines. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
tam tikra laisvė naudoti tų pačių rūšių gyvūninius baltymų. 
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

siekdamos b punkte nustatytų tikslų 
valstybės narės užtikrina, kad maisto 
atliekos būtų patikimai šalinamos 
licencijuotų įmonių, sterilizuojamos ir 
saugiai šalinamos naudojant tinkamas 
operacijas. Leidimą naudoti viešojo 
maitinimo atliekas kiaulėms šerti gali 
išduoti valstybė narė su sąlyga, kad visais 
atžvilgiais bus prižiūrimas saugus 
utilizavimas, sterilizavimas ir kitų šio 
reglamento nuostatų laikymasis.

Pagrindimas

 Parlamentas ne kartą primygtinai teigė, kad būtina saugiai utilizuoti, sterilizuoti ir šalinti 
maisto atliekas, siekiant laikytis bendro pašarų draudimo (žr. teisėkūros procedūros dėl 
Reglamento Nr. 1774/2002/EB EP poziciją ir pagrindų direktyvos dėl atliekų, priimtos 
2007 m. vasario 13 d., EP poziciją pirmojo skaitymo metu). 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) mėšlas, virškinamojo trakto turinys, 
atskirtas nuo virškinamojo trakto, pienas, 
produktai pieno pagrindu ir priešpienis, jei 
kompetentinga institucija nelaiko jų 
keliančiais kokių nors rimtų užkrečiamųjų 
ligų platinimo pavojų, perdirbti iš anksto 
arba neperdirbti;

ii) mėšlas, virškinamojo trakto turinys, 
pienas, produktai pieno pagrindu ir 
priešpienis bei kiaušiniai ir kiaušinių 
produktai, jei kompetentinga institucija 
nelaiko jų keliančiais kokių nors rimtų 
užkrečiamųjų ligų platinimo pavojų, 
perdirbti iš anksto arba neperdirbti;

Pagrindimas

Tai, kad virškinamojo trakto turinys naudojamas biodujų ar komposto įmonėse, neturėtų 
įpareigoti ekonominės veiklos vykdytojų atlikti brangią ir nebūtiną išankstinio atskyrimo 
procedūrą. Atskirtas ir išvalytas virškinamasis traktas turėtų būti priskirtas 3 kategorijos 
medžiagoms. Todėl siūloma kiaušinius ir kiaušinių produktus traktuoti taip pat kaip pieną ir 
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neperdirbtus produktus, kuriuos leistina naudoti. 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) 2 ir 3 kategorijų medžiagos leidžiant 
kompetentingai institucijai i)

(e) 2 ir 3 kategorijų medžiagos leidžiant 
kompetentingai institucijai i)

(i) naudojamos biodinaminiams 
preparatams gaminti ir naudoti dirvoje, 
kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 
2092/91 I priedo A dalies 2.3 punkte;

(i) naudojamos biodinaminiams 
preparatams gaminti ir naudoti dirvoje, 
kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 
2092/91 I priedo A dalies 2.3 punkte;

(ii) naudojamos šerti gyvūnams 
augintiniams;

Pagrindimas

Pagal galiojantį Reglamentą 1774/2002/EB perdirbtam naminių gyvūnėlių ėdalui galima 
naudoti tik 3 kategorijos medžiagas. Leidimas šerti naminius gyvūnėlius neperdirbta 2 ir 3 
kategorijos ėdalo žaliava prieštarauja bendriesiems gyvūninės kilmės šalutiniams produktų 
taisyklių principams. Tai taip pat gali sudaryti sąlygas sukčiavimui, t. y. nekontroliuojamam 
šios neperdirbtos medžiagos tiekimui nenumatytais tikslais. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) naudojamos gaminant gyvūnų 
augintinių ėdalą, kai kalbama apie 
3 kategorijos medžiagas, ir jas turi 
patvirtinti kompetentinga institucija;

Pagrindimas

Siekiama panaikinti nuorodą į 1 ir 2 kategorijų medžiagų naudojimą gyvūnams augintiniams 
šerti. 
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) viešojo maitinimo atliekų vežimas, 
perdirbimas, naudojimas ar šalinimas; kol 
bus priimtos tokios nuostatos, valstybės 
narės gali priimti ar taikyti esamas 
nacionalines taisykles, susijusias su 
viešojo maitinimo atliekų vežimu, 
perdirbimu, naudojimu ar šalinimu. 

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdama nuo 1 ir 2 skirsnių, 
kompetentinga institucija gali leisti, 
laikantis šio straipsnio 3 dalyje išdėstytų 
sąlygų, šerti 1 kategorijos medžiagomis 
11 straipsnio b punkto ii įtraukoje 
nurodytus zoologijos sodų gyvūnus ir 
nykstančių ar saugomų rūšių maitlesius 
paukščius, gyvenančius jų natūralioje 
buveinėje.

2. Nukrypdama nuo 1 ir 2 skirsnių, 
kompetentinga institucija gali leisti, 
laikantis šio straipsnio 3 dalyje išdėstytų 
sąlygų, šerti 1 kategorijos medžiagomis 
11 straipsnio b punkto ii įtraukoje 
nurodytus zoologijos sodų gyvūnus ir 
nykstančių ar saugomų rūšių gyvūnus, 
gyvenančius jų natūralioje buveinėje.

Pagrindimas

Išimtis turėtų būti taikoma tada, kai kalbama apie nykstančių ar saugomų rūšių gyvūnų 
šėrimą tais atvejais, kai trūksta maisto arba mažėja populiacijos. Įgyvendinimo taisyklės ir 
atitinkamų rūšių gyvūnai nustatomi pagal 48 straipsnio 4 dalį (komitetas).

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) maitlesius paukščius tam tikrose i) gyvūnus tam tikrose valstybėse narėse, 
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valstybėse narėse, kurie gali būti šeriami 
tokiomis medžiagomis; 

kurie gali būti šeriami tokiomis 
medžiagomis; 

Pagrindimas

Išimtis turėtų būti taikoma tada, kai kalbama apie nykstančių ar saugomų rūšių gyvūnų 
šėrimą tais atvejais, kai trūksta maisto arba mažėja populiacijos. Įgyvendinimo taisyklės ir 
atitinkamų rūšių gyvūnai nustatomi pagal 48 straipsnio 4 dalį (komitetas).

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) deginant arba laidojant vietoje ar 
kitomis priemonėmis, oficialiai prižiūrint, 
užkertant kelią pavojaus visuomenės ir 
gyvūnų sveikatai plitimui, 11 straipsnio b 
punkto ii įtraukoje nurodytas 1 kategorijos 
medžiagas, 2 ir 3 kategorijų medžiagas 
vietovėse, kurios yra praktiškai 
neprieinamos arba kurios gali būti 
prieinamos tik dėl geografinių ar klimatinių 
priežasčių arba stichinės nelaimės, kuri 
keltų pavojų surinkimą atliekančių 
darbuotojų sveikatai ir saugai arba kai 
prieinamumas sąlygotų būtinumą taikyti 
neproporcingas padėtį taisančias 
priemones;

(c) deginant arba laidojant vietoje ar 
kitomis priemonėmis, oficialiai prižiūrint, 
užkertant kelią pavojaus visuomenės ir 
gyvūnų sveikatai plitimui, 11 straipsnio b 
punkto ii įtraukoje nurodytas 1 kategorijos 
medžiagas, 2 ir 3 kategorijų medžiagas 
vietovėse, kurios yra praktiškai 
neprieinamos, jeigu prieiga prie jų būtų 
neproporcingai apsunkinta dėl finansinės 
arba administracinės tvarkos arba kurios 
gali būti prieinamos tik dėl geografinių ar 
klimatinių priežasčių arba stichinės 
nelaimės, kuri keltų pavojų surinkimą 
atliekančių darbuotojų sveikatai ir saugai 
arba kai prieinamumas sąlygotų būtinumą 
taikyti neproporcingas padėtį taisančias 
priemones; 

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kitomis priemonėmis nei deginimas ar 
laidojimas vietoje, oficialiai prižiūrint, 2 ir 
3 kategorijų medžiagas, nekeliančias 
pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai ir 
kurios gaunamos ekonominės veiklos 

(d) priemonėmis, įskaitant deginimą ar 
laidojimą vietoje, oficialiai prižiūrint, 2 ir 
3 kategorijų medžiagas, nekeliančias 
pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai ir 
kurios gaunamos ekonominės veiklos 
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vykdytojų, tvarkančių ne didesnį kiekį 
tokių šalutinių gyvūninių produktų nei 
gaunama per savaitę, patalpose; šios 
priemonės nustatytose pagal 4 dalies 
pirmos pastraipos c punktą atsižvelgiant į 
vykdomos veiklos pobūdį ir atitinkamų 
šalutinių gyvūninių produktų kilmės rūšis;

vykdytojų, tvarkančių ne didesnį kiekį 
tokių šalutinių gyvūninių produktų nei 
gaunama per savaitę, patalpose; šios 
kompetentingų valstybių narių institucijų
nustatytos priemonės atsižvelgiant į 
vykdomos veiklos pobūdį ir atitinkamų 
šalutinių gyvūninių produktų kilmės rūšis;

Pagrindimas

Už maksimalių kiekių šalinimo supaprastinta tvarka apibrėžties nustatymą turėtų būti 
atsakingos kompetentingos valstybių narių institucijos.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) nedarant poveikio 15 straipsnio 
1 dalies taikymui, kompetentingos 
institucijos gali leisti taikyti priemones, 
suteikiančias galimybę prieš pašalinant 
gyvūnus ar jų dalis laikinai juos 
sandėliuoti, jei jie atitinka 12 straipsnio 
f dalyje pateiktą apibrėžtį, laikantis 
sąlygų, padedančių išvengti visuomenės ir 
gyvūnų sveikatai keliamo pavojaus, pagal 
šio reglamento 20 straipsnį.

Pagrindimas

Dėl galimybės sandėliuoti didėja lankstumas surenkant šalutinius gyvūninius produktus 
nesukeliant pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Dėl šio lankstumo pagerės tvarumas ir 
bus labiau rūpinamasi aplinka surenkant šalutinius gyvūninius produktus, kadangi sumažės 
surinkimo periodiškumas ir galbūt surenkamas kiekis.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atokių vietovių dydis atitinkamoje 1 2. Atokių vietovių dydis atitinkamoje 1 
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dalies b punkte nurodytoje valstybėje 
narėje negali viršyti jos sausumos 
teritorijos paviršiaus ploto procentinės 
dalies. 

dalies b punkte nurodytoje valstybėje 
narėje negali viršyti procentinės dalies, 
kuri bus nustatyta pagal geografinius 
kriterijus ir vietovėje auginamų galvijų 
skaičių.

Pagrindimas

 Vietove paremto kriterijaus nepakanka siekiant išplėsti atokių vietovių apibrėžtį. Taip pat 
reikėtų atsižvelgti į kitus aspektus, kaip antai auginamų galvijų gausa ir salos sąlygos.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) deginimo ir laidojimo vietoje sąlygos, 
kuriomis siekiama užtikrinti pavojaus 
visuomenės ir gyvūnų sveikatai kontrolę;

a) deginimo ir medžiagos laidojimo vietoje 
sąlygos, kuriomis siekiama užtikrinti 
pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai 
kontrolę, ir laikinas gyvūnų ir gyvūnų 
dalių sandėliavimas, kol jie bus pašalinti;

Pagrindimas

Dėl galimybės sandėliuoti didėja lankstumas surenkant šalutinius gyvūninius produktus 
nesukeliant pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai. Dėl šio lankstumo pagerės tvarumas ir 
bus labiau rūpinamasi aplinka surenkant šalutinius gyvūninius produktus, kadangi sumažės 
surinkimo periodiškumas ir galbūt surenkamas kiekis.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) maksimali 2 dalyje nurodytos 
teritorijos procentinė dalis;

Išbraukta.

Pagrindimas

Už atokių vietovių apibrėžties nustatymą turėtų būti atsakingos kompetentingos valstybių 
narių institucijos.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) šalutinių gyvūninių produktų kiekis
atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį ir 
kilmės rūšis, nurodytas 1 dalies d punkte;

(c) šalutinių gyvūninių produktų kiekio 
nustatymo kriterijai atsižvelgiant į 
vykdomos veiklos pobūdį ir kilmės rūšis, 
nurodyti 1 dalies d punkte;

Pagrindimas

Už maksimalaus kiekio šalinimo supaprastinta tvarka apibrėžties nustatymą turėtų būti 
atsakingos kompetentingos valstybių narių institucijos. Tačiau Komisija turėtų turėti teisę 
parengti suderintus šio kiekio nustatymo kriterijus. 

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio antraštė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oficialūs tikrinimai Oficialūs tikrinimai ir gerosios patirties 
gairės

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atliekami visos šalutinių gyvūninių 
produktų grandinės, pradedant gamybos 
vieta ir baigiant tvarkymu, naudojimu 
arba šalinimu, oficialūs patikrinimai.
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija užtikrina, kad bus parengtos, 
patvirtintos ir peržiūrėtos pagal 
Reglamento (EB) 183/2005 III skyrių 
gerosios patirties gairės, kuriose bus 
numatyti pašarų higienos reikalavimai, 
įskaitant praktinius šio reglamento 
reikalavimus, skirtus aptariamam 
sektoriui..

Pagrindimas

Pagal Reglamentą 183/2005/ EB patvirtintose gairėse šiam sektoriui ir kontrolės įstaigoms 
numatyti reikalavimai, susiję su saugumo ir HACCP reikalavimų kaupimu bei aiškinimu, 
kylančiu iš kai kurių ES teisės aktų. Šios gairės yra labai svarbi priemonė, ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, siekiančioms teisingai taikyti ES teisės aktus, ir veiksminga perdirbimo 
įmonių savikontrolės priemonė. Įpareigojimas įtraukti šalutinių gyvūninių produktų 
reikalavimus į šias gaires, jas papildytų labai svarbiu ES teisės aktų saugumo požiūriu. 

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nustatyti įmonėms ir gamybos 
įmonėms konkrečias sąlygas siekiant 
pašalinti esamus trūkumus.

Pagrindimas

Be galimybės sustabdyti arba panaikinti patvirtinimo galiojimą kompetentingoms 
institucijoms taip pat turėtų būti suteikta teisė pašalinti trūkumus ir nustatyti sąlygas.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sudaro jos 
teritorijoje esančių sudaro įmonių, 
gamybos įmonių ir naudotojų, kurie buvo 
patvirtinti ar registruoti pagal šį reglamentą 
ir gamybos įmonių, apie kuriuos buvo 
pateikta informacija pagal 40 straipsnio 3 
dalį, sąrašą.

1. Kiekviena valstybė narė ir jos 
kompetentinga subnacionalinė 
vyriausybė, turinti atitinkamus 
įgaliojimus, sudaro jos teritorijoje esančių 
sudaro įmonių, gamybos įmonių ir 
naudotojų, kurie buvo patvirtinti ar 
registruoti pagal šį reglamentą ir gamybos 
įmonių, apie kuriuos buvo pateikta 
informacija pagal 40 straipsnio 3 dalį, 
sąrašą.

Pagrindimas

Regionų vyriausybės dalyvauja tinkamai įgyvendinant reglamentą.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija gali priimti nuo 1–4 dalių 
nukrypti leidžiančias nuostatas dėl mėšlo, 
vežamo tarp dviejų tame pačiame ūkyje 
esančių punktų ar tarp bendrą sieną 
turinčių valstybių narių pasienio 
regionuose esančių ūkių.

7. Komisija gali priimti nuo 1–4 dalių 
nukrypti leidžiančias nuostatas dėl mėšlo
arba bioenergijai gaminti skirtos 
medžiagos, vežamų tarp dviejų tame 
pačiame ūkyje esančių punktų ar tarp 
bendrą sieną turinčių valstybių narių 
pasienio regionuose esančių ūkių.

Pagrindimas

Nukrypti leidžiančios nuostatos turėtų būti taikomos ne tik mėšlo transportavimui, bet ir 
medžiagų, naudojamų atsinaujinančių šaltinių energijai gaminti, transportavimui. 
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Galutiniai produktai gali būti tiekiami 
rinkai be apribojimų.  

Pagrindimas

Kadangi šiame pasiūlyme numatyta leidimo šalutinius gyvūninių produktų gaminius, skirtus 
tolia perdirbti, apdoroti ar transformuoti specializuotose įmonėse (pvz., kosmetikos 
gaminiams, vaistams), galiojimo pabaigos data, būtų logiška numatyti ir galutinių produktų,
kurie nebus apdorojami, transformuojami ar perdirbami, tačiau kurie tiekiami rinkai 
vartotojui skirtoje pakuotėje, pavyzdžiui, naminių gyvūnėlių ėdalas, pagamintas laikantis 
šiame reglamente pateikiamų saugumo reikalavimų, leidimo galiojimo pabaigos datą.
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Pavadinimas Žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų sveikumo 
taisyklės

Nuorodos COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD)

Atsakingas komitetas ENVI

Nuomonę pateikė
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Alyn Smith
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Priėmimo data 20.1.2009
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0
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