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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego stanowi część ogólnych 
ram prawnych mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym 
łańcuchu produkcyjnym i dystrybucyjnym – „od pola do stołu”. Niniejszy wniosek dotyczący 
rozporządzenia traktuje o wszelkich formach materiałów zwierzęcych i hodowlanych, 
nieprzeznaczonych do wejścia w skład łańcucha żywnościowego człowieka. Wniosek dzieli 
różne produkty uboczne na trzy różne kategorie odzwierciedlające poziom ryzyka, określa 
dopuszczalne zastosowania produktów ubocznych w każdej kategorii, ustanawia zasady 
dotyczące skutecznego i bezpiecznego przekazywania, przetwarzania i usuwania produktów 
ubocznych w zatwierdzonych lub zarejestrowanych zakładach, a także ustanawia system 
kontroli i regulacji całego procesu (przez właściwe organy państw członkowskich i Komisję). 

Podstawą przedmiotowego rozporządzenia jest rozporządzenie WE 1774/2002. W 2005 r. 
Komisja złożyła sprawozdanie w sprawie skuteczności tych przepisów. Stwierdzono w nim, 
iż podstawowe ramy środków ochronnych oraz osiągnięty przez państwa członkowskie 
poziom zgodności były zadowalające. Pozostaje jednak kilka nierozstrzygniętych kwestii, 
takich jak zapewnienie identyfikowalności materiałów, wyjaśnienie powiązań między 
przepisami dotyczącymi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego a innymi 
przepisami wspólnotowymi oraz potrzeba bardziej opartego na ryzyku podejścia do 
klasyfikacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, jak również do kontroli.

Propozycje Komisji

Propozycje Komisji dotyczą wyjaśnienia zakresu przepisów oraz podejścia bardziej opartego 
na ryzyku. Komisja wprowadza punkt końcowy w cyklu życiowym produktu ubocznego 
pochodzenia zwierzęcego, „aby wyjaśnić, od którego momentu w łańcuchu produkcyjnym 
produkt przestaje być objęty wymogami rozporządzenia”. Dzięki spójności z innymi 
przepisami wspólnotowymi uniknięto również niepotrzebnego powielania przepisów 
dotyczących zatwierdzania zakładów.

W celu zastosowania podejścia bardziej opartego na ryzyku Komisja przywiązuje większą 
wagę do głównego obowiązku podmiotów, jakim jest wypełnienie wymogów rozporządzenia 
(przy nadzorze ze strony właściwych organów). W zakresie wytwarzania produktów 
niemających bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i 
paszowego „na podmiotach ciąży również zwiększona odpowiedzialność za wprowadzanie do 
obrotu bezpiecznych produktów (…). Możliwe jest wykorzystanie produktów ubocznych 
wszystkich kategorii, jeżeli używane są bezpieczne surowce do produkcji, opracowano 
bezpieczne procesy produkcyjne lub produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego stosowane 
są do ogólnie bezpiecznych celów”, natomiast nowe produkty, które stwarzają tylko 
ograniczone ryzyko, mogą być uwzględniane w klasyfikacji produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego. 
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Propozycje sprawozdawcy komisji opiniodawczej

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zasadniczo wyraża zadowolenie z propozycji Komisji, 
zwłaszcza z większej elastyczności dotyczącej końcowych zastosowań produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz lepszych możliwości dostosowania kategorii do nowych badań 
naukowych. Sprawozdawca ma jednak szereg propozycji ulepszenia tego aktu prawnego.

a) Zwierzęta padłe

Przepisy obejmują wszystkie zwierzęta padłe, nawet jeżeli nie ma podejrzenia choroby lub 
innego ryzyka dla ludzi lub środowiska. Oznacza to, że rolnicy muszą przekazywać produkty 
uboczne pochodzenia zwierzęcego do zarejestrowanych zakładów przetwarzania lub 
usuwania. Dla rolników mieszkających w znacznej odległości od najbliższego 
zarejestrowanego zakładu oznaczałoby to niepotrzebnie wysokie koszty finansowe i 
administracyjne w stosunku do faktycznego ryzyka. Proponowane rozporządzenie dopuszcza 
odstępstwo dla „terenów odosobnionych” (rolnicy mogliby usuwać zwierzęta padłe kategorii 
2 i 3 w procesie grzebania lub spopielania w gospodarstwie). Jednak definicja „terenów 
odosobnionych” jest niewystarczająca, by okazać się przydatną dla większości rolników. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej sądzi, że należy rozszerzyć to odstępstwo, a państwa 
członkowskie muszą określać te tereny według własnego uznania, tak aby stworzyć system 
regulacyjny najbardziej odpowiadający ich sytuacji. Sprawozdawca popiera także odstępstwo 
dla małych podmiotów, ale uważa, że o wysokości progów znów powinien decydować 
właściwy organ państwa członkowskiego.

b) Ryby

Sprawozdawca jest zdania, że materiał złapany podczas połowów nie powinien podlegać 
przepisom tego rozporządzenia. Badania naukowe wykazują, że choroby i pasożyty ryb są 
naturalne dla środowiska i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego ani przez kontakt, 
ani przez zanieczyszczenie. Mało prawdopodobne jest zresztą, aby zakażone ryby, które 
trafiają z powrotem do morza, zwiększały ryzyko zakażenia populacji ryb. Ponadto 
uniemożliwienie załogom połowowym wrzucania zakażonych ryb z powrotem do morza oraz 
zmuszenie ich do oddawania wszystkich materiałów do portu (w celu przekazania do 
przetwarzania i usunięcia w zatwierdzonej wytwórni, prawdopodobnie jako produkt 
kategorii 2) stanowi nie tylko znaczne obciążenie dla sektora rybołówstwa, ale jest także 
wyjątkowo trudne do wyegzekwowania bez ogromnych nakładów. 

c) Zasada pomocniczości

Niniejsze rozporządzenie należy wdrożyć przy pełnym zaangażowaniu ze strony organów 
decyzyjnych niższego szczebla w państwach członkowskich, przy czym główną rolę powinny 
odgrywać zdecentralizowane organy rządowe niższego szczebla posiadające odpowiednie 
uprawnienia. W tym celu sprawozdawca złożył szereg poprawek. Ponadto sprawozdawca 
chciałby, żeby właściwy organ państwa członkowskiego miał większe prawo do decydowania 
w kwestii przenoszenia poszczególnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z 
kategorii do kategorii w oparciu o najnowsze badania naukowe przeprowadzane przez 
odpowiednie instytucje. Sprawozdawca przyznaje jednak, że ostatnie słowo w sprawie 
klasyfikacji musi mieć Komisja, aby zapobiec nadużywaniu tego przepisu.
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Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgłasza inne propozycje w sprawie biopaliw, spalarni o 
niskiej wydajności, odpadów gastronomicznych oraz karmy dla zwierząt domowych.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(1) Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, nieprzeznaczone do spożycia 
przez ludzi, stanowią potencjalne ryzyko 
dla zdrowia ludzi i zwierząt. Sytuacje 
kryzysowe z ubiegłych lat, związane z 
ogniskami pryszczycy,
rozprzestrzenianiem się pasażowalnych 
encefalopatii gąbczastych, takich jak 
gąbczasta encefalopatia bydła (BSE), oraz 
występowaniem dioksyn w paszach,
dowiodły, że niewłaściwe stosowanie 
niektórych produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego może mieć 
poważny wpływ na zdrowie ludzi i 
zwierząt, bezpieczeństwo łańcucha 
żywnościowego i paszowego oraz zaufanie 
konsumentów. Ponadto takie sytuacje 
kryzysowe mogą mieć również dalsze 
negatywne skutki dla ogółu społeczeństwa, 
przez wpływ na sytuację 
socjoekonomiczną rolników i sektorów 
przemysłowych oraz przez wpływ na 
zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego.
Ogniska chorób mogą mieć również 
negatywny wpływ na środowisko naturalne 
nie tylko w związku z problemami z 
usuwaniem, lecz również w kontekście 

(1) Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego, nieprzeznaczone do spożycia 
przez ludzi, stanowią potencjalne ryzyko 
dla zdrowia ludzi i zwierząt. Sytuacje 
kryzysowe z ubiegłych lat, związane z 
ogniskami pryszczycy i
rozprzestrzenianiem się pasażowalnych 
encefalopatii gąbczastych, takich jak 
gąbczasta encefalopatia bydła (BSE), 
dowiodły, że nielegalne lub niewłaściwe 
stosowanie niektórych produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego może 
mieć poważny wpływ na zdrowie ludzi i 
zwierząt, bezpieczeństwo łańcucha 
żywnościowego i paszowego oraz zaufanie 
konsumentów. Ponadto takie sytuacje 
kryzysowe mogą mieć również dalsze 
negatywne skutki dla ogółu społeczeństwa, 
przez wpływ na sytuację 
socjoekonomiczną rolników i sektorów 
przemysłowych oraz przez wpływ na 
zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego.
Ogniska chorób mogą mieć również 
negatywny wpływ na środowisko naturalne 
nie tylko w związku z problemami z 
usuwaniem, lecz również w kontekście 
bioróżnorodności.
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bioróżnorodności.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie. Zakażenie paszy dioksynami nie miało związku z niewłaściwym 
stosowaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(2) Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego powstają przede wszystkim 
przy uboju zwierząt do spożycia przez 
ludzi oraz przy usuwaniu zwierząt 
martwych oraz stosowaniu środków 
zwalczania chorób. Niezależnie od 
pochodzenia, produkty te stanowią 
potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska naturalnego.
Ryzyko takie należy odpowiednio 
kontrolować, albo kierując produkty do 
bezpiecznych kanałów usuwania, albo 
stosując je w różnych celach z 
zachowaniem ściśle określonych 
warunków, minimalizując w ten sposób 
związane z nimi ryzyko dla zdrowia.

(2) Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego powstają przede wszystkim 
przy uboju zwierząt do spożycia przez 
ludzi oraz przy usuwaniu zwierząt 
martwych oraz stosowaniu środków 
zwalczania chorób. Niezależnie od 
pochodzenia, produkty te stanowią 
potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska naturalnego.
Ryzyko takie należy odpowiednio 
kontrolować, albo kierując produkty do 
bezpiecznych kanałów usuwania, albo 
stosując je w różnych celach, np. 
w procesach bioenergetycznych, z 
zachowaniem ściśle określonych 
warunków, minimalizując w ten sposób 
związane z nimi ryzyko dla zdrowia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Rozporządzenie (WE) nr 1923/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 999/2001 
ustanawiające przepisy dotyczące 
zapobiegania, kontroli i zwalczania 
niektórych pasażowalnych encefalopatii 
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gąbczastych daje prawną możliwość – pod 
pewnymi warunkami – ponownego 
dopuszczenia stosowania mączki mięsno-
kostnej w paszy przeznaczonej dla zwierząt 
innych niż przeżuwacze. Stwierdza się 
wyraźnie, że warunkiem złagodzenia 
istniejącego zakazu stosowania mączki 
mięsno-kostnej jest dostępność badań 
pozwalających na rozróżnienie białek 
zwierzęcych pochodzących od różnych 
gatunków zwierząt. Komisja Europejska 
dokłada zatem wszelkich starań w celu jak 
najszybszego udostępnienia 
zatwierdzonych badań poszczególnych 
gatunków, aby umożliwić stosowanie 
mączki mięsno-kostnej jako 
wartościowego źródła białka w paszy 
zwierzęcej dla zwierząt innych niż 
przeżuwacze, wykluczając jednocześnie 
kanibalizm.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8b preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Stosowanie odpadów 
gastronomicznych w paszy zwierzęcej było 
w przeszłości wielokrotnie przyczyną 
wystąpienia zakaźnych chorób zwierząt. 
Ponadto, jeżeli zezwoli się na stosowanie 
odpadów gastronomicznych w paszy 
zwierzęcej, nie można zagwarantować, że 
materiał pochodzący od zwierząt danego 
gatunku nie będzie służył do skarmiania 
zwierząt tego samego gatunku.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(19) Za prowadzanie czynności zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
odpowiadać przede wszystkim podmioty.
Równocześnie interes publiczny związany 
z zapobieganiem ryzyku dla zdrowia ludzi 
i zwierząt wymaga stworzenia systemu 
zbierania i usuwania, który umożliwi 
bezpieczne usuwanie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które 
nie mogą być użyte, lub które nie są 
używane ze względów gospodarczych.
Państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć odpowiednie zasoby na 
niezbędną do tych celów infrastrukturę i 
zapewnić jej sprawne funkcjonowanie. W 
zakresie systemu zbierania i usuwania 
należy uwzględnić faktyczną ilość 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego zbieranych w danym państwie 
członkowskim. Należy również 
ostrożnościowo rozważyć potrzebę 
poszerzonych możliwości usuwania w 
przypadku wystąpienia ognisk poważnych 
chorób zakaźnych lub czasowych awarii 
technicznych w istniejących zakładach 
odpowiedzialnych za usuwanie produktów.
Państwom członkowskim należy zezwolić 
na współpracę ze sobą i z krajami trzecimi 
pod warunkiem, że osiągnięte zostaną cele 
niniejszego rozporządzenia.

(19) Za prowadzanie czynności zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem powinny 
odpowiadać przede wszystkim podmioty.
Równocześnie interes publiczny związany 
z zapobieganiem ryzyku dla zdrowia ludzi 
i zwierząt wymaga stworzenia systemu 
zbierania i usuwania, który umożliwi 
bezpieczne usuwanie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które 
nie mogą być użyte, lub które nie są 
używane ze względów gospodarczych.
Państwa członkowskie oraz 
zdecentralizowane organy rządowe 
niższego szczebla posiadające 
odpowiednie uprawnienia powinny 
przeznaczyć odpowiednie zasoby na 
niezbędną do tych celów infrastrukturę i 
zapewnić jej sprawne funkcjonowanie. W 
zakresie systemu zbierania i usuwania 
należy uwzględnić faktyczną ilość 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego zbieranych w danym państwie 
członkowskim. Należy również 
ostrożnościowo rozważyć potrzebę 
poszerzonych możliwości usuwania w 
przypadku wystąpienia ognisk poważnych 
chorób zakaźnych lub czasowych awarii 
technicznych w istniejących zakładach 
odpowiedzialnych za usuwanie produktów.
Państwom członkowskim oraz 
zdecentralizowanym organom rządowym 
niższego szczebla posiadającym 
odpowiednie uprawnienia należy zezwolić 
na współpracę ze sobą i z krajami trzecimi 
pod warunkiem, że osiągnięte zostaną cele 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zdecentralizowane organy rządowe niższego szczebla powinny być zaangażowane we 
właściwe wdrożenie rozporządzenia.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(25) Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego należy sklasyfikować w 
trzech kategoriach, odpowiadających 
ryzyku dla zdrowia ludzi i zwierząt, na 
podstawie ocen ryzyka. Materiał 
wysokiego ryzyka powinien być stosowany 
wyłącznie poza łańcuchem paszowym, 
natomiast użycie materiału niskiego ryzyka 
powinno być dozwolone przy zachowaniu 
bezpiecznych warunków.

(25) Produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego należy sklasyfikować w 
trzech kategoriach, odpowiadających 
ryzyku dla zdrowia ludzi i zwierząt, na 
podstawie ocen ryzyka. Materiał 
wysokiego ryzyka powinien być stosowany 
wyłącznie poza łańcuchem paszowym, 
natomiast użycie materiału niskiego ryzyka 
powinno być dozwolone przy zachowaniu 
bezpiecznych warunków. W szczególności 
należy dołożyć wszelkich starań, aby 
promować wykorzystanie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego jako 
źródeł bioenergii. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(34) Usuwanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych powinno odbywać się zgodnie 
z prawem ochrony środowiska w zakresie 
składowania i spalania odpadów. Aby 
zapewnić spójność, spalanie powinno 
odbywać się zgodnie z dyrektywą 
2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie 
spalania odpadów. Współspalanie 
odpadów – jako czynność utylizacji lub 
usuwania – podlega warunkom podobnym 
do spalania odpadów w zakresie 
zatwierdzania i prowadzenia działalności, 
w szczególności jeśli chodzi o 
dopuszczalne poziomy emisji, 
odprowadzanie ścieków i pozostałości oraz 

(34) Usuwanie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych powinno odbywać się zgodnie 
z prawem ochrony środowiska w zakresie 
składowania i spalania odpadów. Aby 
zapewnić spójność, spalanie powinno 
odbywać się zgodnie z dyrektywą 
2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie 
spalania odpadów. Współspalanie 
odpadów – jako czynność utylizacji lub 
usuwania – podlega warunkom podobnym 
do spalania odpadów w zakresie 
zatwierdzania i prowadzenia działalności, 
w szczególności jeśli chodzi o 
dopuszczalne poziomy emisji, 
odprowadzanie ścieków i pozostałości oraz 
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wymagania w zakresie kontroli, 
monitorowania i pomiarów. Należy zatem 
zezwolić na bezpośrednie współspalanie, 
bez wcześniejszego przetworzenia, 
wszystkich trzech kategorii materiałów.

wymagania w zakresie kontroli, 
monitorowania i pomiarów. Należy zatem 
zezwolić na bezpośrednie współspalanie, 
bez wcześniejszego przetworzenia, 
wszystkich trzech kategorii materiałów.
Ponadto należy uchwalić specjalne 
przepisy dotyczące zatwierdzania spalarni 
o niskiej wydajności.

Uzasadnienie

Art. 12 i załącznik IV obowiązującego rozporządzenia 1774/2002/WE przewidują specjalne 
warunki dotyczące zatwierdzania spalarni o niskiej wydajności. Środki wykonawcze określone 
przez Komisję powinny utrzymać te przepisy. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(35) Należy zezwolić na stosowanie 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych 
jako paliwa w procesie spalania i nie 
traktować tej czynności jako usuwania 
odpadów. Takie stosowanie powinno 
jednak odbywać się w warunkach 
zapewniających ochronę zdrowia ludzi i 
zwierząt, jak również z zachowaniem 
odpowiednich norm z zakresu ochrony 
środowiska.

(35) Należy zezwolić na stosowanie 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego lub produktów pochodnych
jako paliwa w procesie spalania lub jako 
źródła bioenergii i nie traktować tej 
czynności jako usuwania odpadów. Takie 
stosowanie powinno jednak odbywać się w 
warunkach zapewniających ochronę 
zdrowia ludzi i zwierząt, jak również z 
zachowaniem odpowiednich norm z 
zakresu ochrony środowiska.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Dyrektywa 2002/98/WE stanowi, że 
produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego są objęte przepisami 
dotyczącymi odpadów, jeżeli są usuwane 
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poprzez spalanie lub składowanie, lub też 
przewożone do wytwórni biogazu lub 
kompostowni. Dyrektywa ta uprawnia 
ponadto Komisję do określania, w jakich 
warunkach niektóre materiały nie 
stanowią odpadów. Przed wejściem w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna przedstawić na podstawie 
wymienionej dyrektywy odpowiednie 
środki, które dodatkowo wyjaśnią, że 
produkty uboczne pochodzenia 
zwierzęcego stosowane jako paliwo nie 
wchodzą w zakres przepisów dotyczących 
odpadów.

Uzasadnienie

Komisja powinna wyjaśnić, że produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego stosowane jako 
paliwo nie wchodzą w zakres europejskich przepisów dotyczących odpadów. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(41) Należy wyjaśnić wymagania 
dotyczące wprowadzania do obrotu 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych 
przeznaczonych na pasze, oraz nawozów 
organicznych i polepszaczy gleby, aby 
zapewnić ochronę łańcucha 
żywnościowego i paszowego. Na paszę 
powinien być przeznaczany wyłącznie 
materiał kategorii 3. Nawozy produkowane 
na bazie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego mogą mieć 
wpływ na bezpieczeństwo łańcucha 
żywnościowego i paszowego. Jeżeli 
zostały one wyprodukowane z materiału 
białkowego, dodawany powinien być 
składnik, taki jak substancja 
nieorganiczna lub niestrawna, aby 
zapobiec ich bezpośredniemu stosowaniu 

(41) Należy wyjaśnić wymagania 
dotyczące wprowadzania do obrotu 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego i produktów pochodnych 
przeznaczonych na pasze, oraz nawozów 
organicznych i polepszaczy gleby, aby 
zapewnić ochronę łańcucha 
żywnościowego i paszowego. Na paszę 
powinien być przeznaczany wyłącznie 
materiał kategorii 3. Nawozy produkowane 
na bazie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego mogą mieć 
wpływ na bezpieczeństwo łańcucha 
żywnościowego i paszowego.
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jako paszy.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 45 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(45) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
umożliwia skarmianie materiałem kategorii 
1 zagrożonych gatunków ptaków 
padlinożernych, żyjących w swoim 
siedlisku przyrodniczym. Jako że jest to 
odpowiednie narzędzie zachowania tych 
gatunków, praktyka skarmiania powinna 
być nadal możliwa na mocy niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z warunkami 
określonymi dla zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się chorób.

(45) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
umożliwia skarmianie materiałem kategorii 
1 zagrożonych gatunków ptaków 
padlinożernych, żyjących w swoim 
siedlisku przyrodniczym. Jako że jest to 
odpowiednie narzędzie zachowania tych
lub innych zagrożonych bądź chronionych
gatunków, praktyka skarmiania powinna 
być nadal możliwa na mocy niniejszego 
rozporządzenia, zgodnie z warunkami 
określonymi dla zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się chorób.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(47) Obecnie obowiązujące odstępstwo 
dotyczące grzebania i spopielenia 
nieprzetworzonych produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego powinno zostać 
rozszerzone na obszary, do których dostęp 
jest praktycznie niemożliwy lub wiąże się z 
zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników zajmujących się zbieraniem.
Z doświadczeń zdobytych w związku ze 
stosowaniem rozporządzenia (WE) nr 
1774/2002 wynika, że w wyjątkowych 
okolicznościach uzasadnione może być 
grzebanie lub spopielenie na miejscu, aby 
zapewnić szybkie usuwanie zwierząt i 
uniknąć szerzenia się ryzyka związanego z 
chorobą. Łączna powierzchnia terenów 

(47) Obecnie obowiązujące odstępstwo 
dotyczące grzebania i spopielenia 
nieprzetworzonych produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego powinno zostać 
rozszerzone na obszary, do których dostęp 
jest praktycznie niemożliwy, w których 
zbieranie produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego byłoby 
obciążeniem finansowym i 
administracyjnym lub stanowiłoby 
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników zajmujących się zbieraniem.
Z doświadczeń zdobytych w związku ze 
stosowaniem rozporządzenia (WE) nr 
1774/2002 wynika, że w wyjątkowych 
okolicznościach uzasadnione może być 
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odosobnionych w państwach 
członkowskich powinna być ograniczona, 
aby zapewnić dopełnienie ogólnego 
obowiązku dysponowania odpowiednim 
systemem usuwania, zgodnym z 
przepisami niniejszego rozporządzenia.

grzebanie lub spopielenie na miejscu, aby 
zapewnić szybkie usuwanie zwierząt i 
uniknąć szerzenia się ryzyka związanego z 
chorobą. Łączna powierzchnia terenów 
odosobnionych w państwie członkowskim 
powinna być określana przez właściwy 
organ tego państwa członkowskiego.

Uzasadnienie

Określenie terenów odosobnionych powinno leżeć w gestii właściwych organów państw 
członkowskich.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ba) surowej karmy dla zwierząt 
domowych pochodzącej ze sklepów 
detalicznych lub z placówek sąsiadujących 
z punktami sprzedaży, w których mięso 
jest dzielone i przechowywane wyłącznie w 
celu dostarczenia go bezpośrednio 
konsumentowi na miejscu;

Uzasadnienie

Produkty te powinny pozostać wyłączone z zakresu rozporządzenia analogicznie do 
obowiązującego rozporządzenia. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera bb) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(bb) surowej karmy dla zwierząt 
domowych wykorzystywanej na miejscu, 
otrzymanej z uboju w gospodarstwie 
pochodzenia zwierząt przeznaczonych 
wyłącznie do spożycia przez rolnika i jego 
rodzinę, zgodnie z prawem krajowym;
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Uzasadnienie

Produkty te powinny pozostać wyłączone z zakresu rozporządzenia analogicznie do 
obowiązującego rozporządzenia. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(da) odchodów uzyskiwanych, 
przechowywanych lub stosowanych jako 
nawóz w gospodarstwie ich pochodzenia;

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące bezpiecznego usuwania i stosowania produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego nie obejmują stosowania odchodów jako nawozu w gospodarstwie pochodzenia. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (db) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(db) produktów ubocznych z jaj, 
wytwarzanych, przechowywanych, 
usuwanych lub stosowanych w 
gospodarstwie ich pochodzenia;

Uzasadnienie

Dozwolone zastosowania niektórych produktów, takich jak mleko i jego pochodne, powinny 
być takie same, jak produktów ubocznych stanowiących podobne zagrożenie, stosowanych w 
gospodarstwie pochodzenia, takich jak jaja i skorupy jaj.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

 3. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do następujących produktów 
pochodnych, objętych specjalnym 
systemem określonym w rozdziale VI:

3. W przypadku następujących produktów 
pochodnych stosuje się wyłącznie 
specjalny system określony w 
rozdziale VI:

Uzasadnienie

Wyjaśnienie zakresu rozporządzenia.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera fa) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(fa) produktów końcowych powstałych w 
wyniku bezpiecznego przetwarzania 
biopaliw uzyskanych z produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Uzasadnienie

W przypadku wykorzystania łoju jako materiału surowego do produkcji biopaliw produkty 
uboczne, takie jak glicerol i siarczan potasu, można uznać za bezpieczne w wyniku 
„oleochemicznego” przetwarzania w rafinerii. Należy dopuścić ich stosowanie bez dalszych 
ograniczeń. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(5) „zwierzę domowe” oznacza każde 
zwierzę należące do gatunków zazwyczaj
karmionych i utrzymywanych przez 
człowieka w celach innych niż 
gospodarskie i wymienione w załączniku I 

(5) „zwierzę domowe” oznacza każde 
zwierzę należące do gatunków 
karmionych, hodowanych lub
utrzymywanych przez człowieka w celach 
innych niż gospodarskie, lecz które 
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do rozporządzenia (WE) nr 998/2003; zazwyczaj nie jest spożywane przez 
człowieka, ani nie jest stosowane jako 
pasza dla zwierząt gospodarskich we 
Wspólnocie;

Uzasadnienie

Nie należy odnosić się wyłącznie do wykazu zawartego w rozporządzeniu 998/2003/WE w 
sprawie przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, ponieważ 
ograniczałoby to w niezamierzony sposób zakres niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 8

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(8) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
każde działanie, którego celem jest 
sprzedaż produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego lub ich 
produktów pochodnych osobie trzeciej we 
Wspólnocie lub jakakolwiek inna forma 
dostawy, odpłatna lub nie, na rzecz strony 
trzeciej lub przechowywanie w celu 
dostarczenia osobie trzeciej;

(8) „wprowadzanie do obrotu” oznacza 
każde działanie, którego celem jest 
sprzedaż produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, ich produktów 
pochodnych lub produktów gotowych
osobie trzeciej we Wspólnocie lub 
jakakolwiek inna forma dostawy, odpłatna 
lub nie, na rzecz strony trzeciej lub 
przechowywanie w celu dostarczenia 
osobie trzeciej;

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia i lepszego rozróżnienia między „produktami pochodnymi” a „produktami 
gotowymi” należy wprowadzić pojęcie „produktu gotowego”.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 15a) (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „produkty gotowe” oznaczają 
wszystkie produkty przetwarzane zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, które są 
opakowane w opakowania konsumenckie;
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Uzasadnienie

W obowiązującym rozporządzeniem 1774/2002/WE definicja „produktów przetworzonych” 
jest równie szeroka jak proponowana definicja „produktów pochodnych”. Zarówno stara, jak 
i nowa definicja obejmuje produkty pośrednie oraz produkty uzyskane w wyniku pojedynczego 
bądź wielokrotnego przetwarzania. Możliwa jest taka interpretacja, zgodnie z którą obejmują 
one również produkty gotowe. Należy uniknąć niejasności wynikającej z tak szerokiej definicji 
poprzez dodanie definicji „produktów gotowych”. Pozwoli to również lepiej określić „punkt 
końcowy w cyklu życiowym”, zaproponowany w rozporządzeniu.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 23

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(23) „teren odosobniony” oznacza obszar, 
na którym populacja zwierząt jest tak 
niewielka, a zakłady usuwania są tak 
oddalone, że czynności niezbędne do 
zbierania i transportu produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
byłyby niezwykle uciążliwe w porównaniu 
z usuwaniem lokalnym;

(23) „teren odosobniony” oznacza obszar, 
na którym zakłady usuwania są tak 
oddalone, że czynności niezbędne do 
zbierania i transportu produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
byłyby niezwykle uciążliwe pod względem 
finansowym lub administracyjnym w 
porównaniu z usuwaniem lokalnym. 
Określenie terenów odosobnionych na 
terytorium każdego państwa 
członkowskiego leży w gestii właściwego 
organu tego państwa;

Uzasadnienie

Określenie terenów odosobnionych powinno leżeć w gestii właściwych organów państw 
członkowskich.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dysponują
odpowiednią infrastrukturą na swoim 
terytorium, umożliwiającą:

1. Każde państwo członkowskie oraz 
zdecentralizowane organy rządowe 
niższego szczebla posiadające 
odpowiednie uprawnienia zapewniają 
odpowiednią infrastrukturę na swoim 
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terytorium, umożliwiającą:

Uzasadnienie

Zdecentralizowane organy rządowe niższego szczebla powinny być zaangażowane we 
właściwe wdrożenie rozporządzenia.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie 2. Państwa członkowskie oraz 
zdecentralizowane organy rządowe 
niższego szczebla posiadające 
odpowiednie uprawnienia 

Uzasadnienie

Zdecentralizowane organy rządowe niższego szczebla powinny być zaangażowane we 
właściwe wdrożenie rozporządzenia.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) udostępniają system zbierania i 
usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, który działa 
skutecznie i jest stale monitorowany przez 
właściwy organ;

(a) zapewniają istnienie systemu zbierania 
i usuwania produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego, który działa 
skutecznie i jest stale monitorowany przez 
właściwy organ;

Uzasadnienie
Państwa członkowskie muszą zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, jednak nie są 
zobowiązane do zapewnienia podmiotom zasobów niezbędnych do przestrzegania tych 
przepisów.

Poprawka 26
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

f) zakładów i wytwórni objętych sekcją 2 
rozdziału VI, z wyjątkiem zakładów, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f).

skreślona

Uzasadnienie

Poprawka wynika z włączenia nowego punktu fa) do art. 6 ust. 1.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) wymogów stosowanych w odniesieniu 
do spalania, współspalania oraz spalania 
jako paliwa produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz produktów 
pochodnych, o których mowa w art. 6 ust. 
1 lit. c), d), i e);

(a) wymogów stosowanych w odniesieniu 
do spalania jako paliwa, spalania oraz
współspalania w zakładach o niskiej i 
wysokiej wydajności produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego oraz produktów 
pochodnych, o których mowa w art. 6 ust. 
1 lit. c), d), i e);

Uzasadnienie

Art. 12 i załącznik IV obowiązującego rozporządzenia 1774/2002/WE przewidują specjalne 
warunki dotyczące zatwierdzania spalarni o niskiej wydajności. Środki wykonawcze określone 
przez Komisję powinny utrzymać te przepisy. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera j)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(j) bezkręgowce lądowe, inne niż gatunki 
chorobotwórcze dla ludzi lub zwierząt;

skreślona
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Uzasadnienie

Materiał kategorii 3 powinien w zasadzie nadawać się do zastosowania jako pasza i w 
związku z tym nie powinien obejmować materiału niepewnego pochodzenia.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – litera k)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(k) zwierzęta martwe należące do rzędów 
Rodentia i Lagomorpha i ich części, z 
wyjątkiem materiału kategorii 1 lub 
kategorii 2, o których mowa w art. 12 lit. 
a)-g);

skreślona

Uzasadnienie

Materiał kategorii 3 powinien w zasadzie nadawać się do zastosowania jako pasza i w 
związku z tym nie powinien obejmować materiału niepewnego pochodzenia.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 11, 12 i 13 mogą zostać 
zmienione przez Komisję, aby uwzględnić 
postęp naukowy, jeśli chodzi o ocenę 
poziomu ryzyka, o ile taki postęp może być 
potwierdzony na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej przez odpowiednią 
instytucję naukową. Żaden z produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
wymieniony w tych artykułach nie może 
jednak być usunięty z tych wykazów i 
jedyne zmiany, których można dokonać, to 
zmiany w klasyfikacji takich produktów 
lub objęcie tym wykazem dodatkowych 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego.

Na żądanie właściwego organu państwa 
członkowskiego lub z inicjatywy własnej 
Komisja może zmienić artykuły 11, 12 i 
13, aby uwzględnić postęp naukowy, jeśli 
chodzi o ocenę poziomu ryzyka, o ile taki 
postęp może być potwierdzony na 
podstawie oceny ryzyka przeprowadzonej 
przez odpowiednią instytucję naukową.
Żaden z produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego wymieniony w 
tych artykułach nie może jednak być 
usunięty z tych wykazów i jedyne zmiany, 
których można dokonać, to zmiany w 
klasyfikacji takich produktów lub objęcie 
tym wykazem dodatkowych produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie i ich właściwe organy powinny mieć możliwość rozpoczęcia dyskusji w 
ramach stałego komitetu w sprawie ewentualnego dostosowania definicji kategorii do postępu 
naukowego.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) format prowadzonego rejestru; (a) minimalną treść prowadzonego 
rejestru;

Uzasadnienie

Ustalenie minimalnej treści przy zastosowaniu procedury komitologii jest sensowne, jednak 
format powinny w każdym wypadku regulować państwa członkowskie. 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) skarmiania zwierząt gospodarskich 
innych niż zwierzęta futerkowe odpadami 
gastronomicznymi lub materiałem 
paszowym zawierającym odpady 
gastronomiczne lub z nich otrzymanym;

(b) skarmiania zwierząt gospodarskich 
innych niż zwierzęta futerkowe
niesterylizowanymi odpadami 
gastronomicznymi lub materiałem 
paszowym zawierającym takie odpady 
gastronomiczne lub z nich otrzymanym;

Uzasadnienie

Parlament niejednokrotnie podkreślał potrzebę bezpiecznego odzysku, sterylizacji i usuwania 
odpadów gastronomicznych w celu wprowadzenia w życie ogólnego zakazu paszowego (zob. 
stanowisko PE w procedurze legislacyjnej ustanawiającej rozporządzenie nr 1774/2002/WE i 
stanowisko PE w pierwszym czytaniu dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, przyjęte 
13 lutego 2007 r.). 
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) państwa członkowskie 
mogą ustalić wartości progowe dotyczące 
niezamierzonego wystąpienia niewielkich 
ilości białka zwierzęcego w paszy, których 
można uniknąć jedynie przez 
zastosowanie nieproporcjonalnych 
środków. 

Uzasadnienie

Zakaz „przetwarzania wewnątrzgatunkowego” doprowadził do rozdzielenia łańcuchów 
przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z różnych gatunków. 
Państwom członkowskim należy zapewnić pewną dozę elastyczności, jeżeli chodzi o śladowe 
ilości białka zwierzęcego z takich samych gatunków. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) państwa członkowskie 
zapewniają likwidację odpadów 
gastronomicznych w udokumentowany 
sposób przez licencjonowane 
przedsiębiorstwa, sterylizację tych 
odpadów oraz ich bezpieczne usuwanie w 
drodze odpowiednich operacji. Państwa 
członkowskie mogą zezwolić na 
stosowanie odpadów gastronomicznych w 
paszy dla świń jedynie pod warunkiem, że 
pod każdym względem kontrolowany jest 
bezpieczny odzysk, sterylizacja i zgodność 
z innymi przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Parlament niejednokrotnie podkreślał potrzebę bezpiecznego odzysku, sterylizacji i usuwania 
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odpadów gastronomicznych w celu wprowadzenia w życie ogólnego zakazu paszowego (zob. 
stanowisko PE w procedurze legislacyjnej ustanawiającej rozporządzenie nr 1774/2002 i 
stanowisko PE w pierwszym czytaniu dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, przyjęte 
13 lutego 2007 r.). 

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – litera e) – punkt (ii)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w następstwie przetworzenia lub bez 
przetworzenia, w przypadku odchodów, 
treści z przewodu pokarmowego
oddzielonej od przewodu pokarmowego, 
mleka, produktów na bazie mleka i siary, 
jeżeli właściwy organ uznał, że nie 
stwarzają one ryzyka dla 
rozprzestrzeniania poważnej choroby 
zakaźnej;

(ii) w następstwie przetworzenia lub bez 
przetworzenia, w przypadku odchodów, 
treści z przewodu pokarmowego, mleka, 
produktów na bazie mleka i siary, jaj i 
produktów jajecznych, jeżeli właściwy 
organ uznał, że nie stwarzają one ryzyka 
dla rozprzestrzeniania poważnej choroby 
zakaźnej;

Uzasadnienie

Stosowanie treści z przewodu pokarmowego w wytwórniach biogazu i kompostowniach nie 
powinno nakładać na podmioty obowiązku uprzedniego przeprowadzania kosztownego i 
niepotrzebnego procesu oddzielania. Oddzielony i oczyszczony przewód pokarmowy należy 
sklasyfikować jako materiał kategorii 3. Następnie proponuje się, aby do celów dozwolonych 
zastosowań traktować jaja i produkty jajeczne tak samo jak mleko i nieprzetworzone 
produkty. 

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – litera e)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(e) w przypadku materiału kategorii 2 i 
kategorii 3 i jeśli zezwoli na to właściwy 
organ:

(e) w przypadku materiału kategorii 2 i 
kategorii 3 i jeśli zezwoli na to właściwy 
organ:

(i) stosowane do przygotowania i 
zastosowania w glebie preparatów 
biodynamicznych, jak określono w 

(i) stosowane do przygotowania i 
zastosowania w glebie preparatów 
biodynamicznych, jak określono w 



PE414.308v02-00 24/33 AD\762126PL.doc

PL

załączniku I część A pkt 2.3. do 
rozporządzenia (WE) nr 2092/91;

załączniku I część A pkt 2.3. do 
rozporządzenia (WE) nr 2092/91;

(ii) stosowane do skarmiania zwierząt 
domowych;

Uzasadnienie

Obowiązujące rozporządzenie 1774/2002/WE zezwala na stosowanie w przetworzonej karmie 
dla zwierząt domowych jedynie materiału kategorii 3. Zezwolenie na skarmianie zwierząt 
domowych nieprzetworzonym materiałem kategorii 2 i 3 stoi w sprzeczności z ogólnymi 
przepisami dotyczącymi produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Może to również 
prowadzić do oszustw, czyli niekontrolowanej dystrybucji takiego nieprzetworzonego 
materiału do niezamierzonych zastosowań.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – litera ea) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ea) w przypadku materiału kategorii 3 
oraz po zatwierdzeniu przez właściwy 
organ stosowane do skarmiania zwierząt 
domowych;

Uzasadnienie

Celem jest usunięcie odniesienia do stosowania materiałów kategorii 1 i 2 jako karmy dla 
zwierząt domowych. 

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ga) transportu, przetwarzania, 
stosowania lub usuwania odpadów 
gastronomicznych; do czasu przyjęcia 
odpowiednich przepisów państwa 
członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać 
krajowe przepisy dotyczące transportu, 
przetwarzania, stosowania lub usuwania 
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odpadów gastronomicznych. 

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ może zezwolić, w 
drodze odstępstwa od sekcji 1 i 2 oraz 
zgodnie z warunkami ustanowionymi 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, na 
zastosowanie materiału kategorii 1, o 
którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii) do 
skarmiania zwierząt z ogrodów 
zoologicznych oraz zagrożonych lub 
chronionych gatunków ptaków 
padlinożernych, żyjących w swoim 
siedlisku.

2. Właściwy organ może zezwolić, w 
drodze odstępstwa od sekcji 1 i 2 oraz 
zgodnie z warunkami ustanowionymi 
zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu, na 
zastosowanie materiału kategorii 1, o 
którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii) do 
skarmiania zwierząt z ogrodów 
zoologicznych oraz zagrożonych lub 
chronionych gatunków, żyjących w swoim 
siedlisku.

Uzasadnienie

Wyłączenie powinno odnosić się do skarmiania zagrożonych lub chronionych gatunków, 
charakteryzujących się niedoborami żywności i malejącą populacją. Przepisy wykonawcze i 
odnośne gatunki należy określić zgodnie z art. 48 ust. 4 (komisja).

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

i) w niektórych państwach członkowskich, 
gatunków ptaków padlinożernych, które 
można skarmiać takim materiałem;

(i) w niektórych państwach członkowskich, 
gatunków, które można skarmiać takim 
materiałem;

Uzasadnienie

Wyłączenie powinno odnosić się do skarmiania zagrożonych lub chronionych gatunków, 
charakteryzujących się niedoborami żywności i malejącą populacją. Przepisy wykonawcze i 
odnośne gatunki należy określić zgodnie z art. 48 ust. 4 (komisja).
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c) 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(c) materiału kategorii 1, o którym mowa 
w art. 11 lit. b) ppkt (ii), materiału 
kategorii 2 i materiału kategorii 3 przez 
spopielenie i grzebanie na miejscu lub 
innymi sposobami pod urzędowym 
nadzorem, co ma zapobiec szerzeniu się 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt, na 
obszarach, do których dostęp jest 
praktycznie niemożliwy lub do których 
dostęp mógłby być jedynie możliwy w 
okolicznościach, związanych z warunkami 
klimatycznymi lub geograficznymi lub z 
klęską żywiołową, które stwarzają ryzyko 
dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
zajmujących się zbieraniem, lub do których 
dostęp wymagałby użycia 
nieproporcjonalnych środków 
przeprowadzenia utylizacji;

(c) materiału kategorii 1, o którym mowa 
w art. 11 lit. b) ppkt (ii), materiału 
kategorii 2 i materiału kategorii 3 przez 
spopielenie i grzebanie na miejscu lub 
innymi sposobami pod urzędowym 
nadzorem, co ma zapobiec szerzeniu się 
ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt na 
obszarach, do których dostęp jest 
praktycznie niemożliwy, stanowiłby 
nieproporcjonalne obciążenie finansowe
bądź administracyjne lub mógłby być 
jedynie możliwy w okolicznościach 
związanych z warunkami klimatycznymi 
lub geograficznymi lub z klęską 
żywiołową, które stwarzają ryzyko dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
zajmujących się zbieraniem, lub do których 
dostęp wymagałby użycia 
nieproporcjonalnych środków 
przeprowadzenia utylizacji;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d) 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(d) środkami innymi niż spopielanie i 
grzebanie na miejscu, pod nadzorem 
urzędowym, materiałów kategorii 2 i 
kategorii 3, które nie stwarzają ryzyka dla 
zdrowia ludzi i zwierząt, które powstają na 
terenie należącym do podmiotów 
zajmujących się takimi produktami 
ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, w 
ilości określonej w skali tygodnia zgodnie 
z ust. 4 akapit pierwszy lit. c), zależnie od 

(d) środkami obejmującymi spopielanie i 
grzebanie na miejscu, pod nadzorem 
urzędowym, materiałów kategorii 2 i 
kategorii 3, które nie stwarzają ryzyka dla 
zdrowia ludzi i zwierząt, które powstają na 
terenie należącym do podmiotów 
zajmujących się takimi produktami 
ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, w 
ilości określonej w skali tygodnia przez 
właściwe organy państw członkowskich, 
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charakteru wykonywanych czynności i 
gatunków pochodzenia danych produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego;

zależnie od charakteru wykonywanych 
czynności i gatunków pochodzenia danych 
produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego;

Uzasadnienie

Określenie maksymalnych ilości podlegających uproszczonej procedurze usuwania powinno 
leżeć w gestii właściwych organów państw członkowskich.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ea) z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 właściwe 
organy mogą przyjąć środki pozwalające 
na czasowe odseparowanie zwierząt i 
części zwierząt wymienionych w art. 12 
lit. f) przed ich usunięciem zgodnie z 
art. 20 niniejszego rozporządzenia, w 
warunkach niepowodujących zagrożenia 
dla zdrowia ludzi i zwierząt;

Uzasadnienie

Wprowadzenie możliwości odseparowania zwiększa elastyczność przy zbieraniu produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie zagrażając zdrowiu ludzi i zwierząt. Dzięki tej 
elastyczności nastąpi zwiększenie trwałości i wzmocnienie środowiskowego charakteru 
zbierania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z powodu ograniczonej 
częstotliwości zbierania i ewentualnego zmniejszenia ilości zbieranych produktów.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Powierzchnia terenów odosobnionych w 
państwach członkowskich, o których mowa 

2. Powierzchnia terenów odosobnionych w 
państwach członkowskich, o których mowa 



PE414.308v02-00 28/33 AD\762126PL.doc

PL

w ust. 1 lit. b), nie może przekraczać
określonego odsetka powierzchni kraju.

w ust. 1 lit. b), nie może przekraczać 
odsetka określanego na podstawie 
kryteriów geograficznych i pogłowia 
zwierząt na danym terenie.

Uzasadnienie

Kryterium oparte na powierzchni nie jest wystarczające do rozszerzenia definicji terenów 
odosobnionych. Należy wziąć pod uwagę również inne aspekty, takie jak liczebność pogłowia 
i położenie wyspowe.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(a) warunków mających na celu 
zapewnienie kontroli ryzyka dla zdrowia 
ludzi i zwierząt w przypadku spopielania i 
grzebania na miejscu;

(a) warunków mających na celu 
zapewnienie kontroli ryzyka dla zdrowia 
ludzi i zwierząt w przypadku spopielania i 
grzebania materiału na miejscu oraz 
czasowego odseparowania zwierząt i 
części zwierząt w oczekiwaniu na 
usunięcie;

Uzasadnienie

Wprowadzenie możliwości odseparowania zwiększa elastyczność przy zbieraniu produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie zagrażając zdrowiu ludzi i zwierząt. Dzięki tej 
elastyczności nastąpi zwiększenie trwałości i wzmocnienie środowiskowego charakteru 
zbierania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z powodu ograniczonej 
częstotliwości zbierania i ewentualnego zmniejszenia ilości zbieranych produktów.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(b) maksymalnego odsetka powierzchni, 
jak określono w ust. 2;

skreślona
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Uzasadnienie

Określenie terenów odosobnionych powinno leżeć w gestii właściwych organów państw 
członkowskich.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – litera c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(c) ilości produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego w związku z 
charakterem czynności i z gatunkami 
pochodzenia, jak określono w ust. 1 lit. d);

(c) kryteriów określania ilości produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego w 
związku z charakterem czynności i z 
gatunkami pochodzenia, jak określono w 
ust. 1 lit. d);

Uzasadnienie

Określenie maksymalnych ilości podlegających uproszczonej procedurze usuwania powinno 
leżeć w gestii właściwych organów państw członkowskich. Komisja powinna jednak mieć 
uprawnienia do ustalania zharmonizowanych kryteriów określania tych ilości. 

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – tytuł 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Kontrole urzędowe Kontrole urzędowe i podręczniki dobrych 
praktyk

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1a. Cały łańcuch produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego od miejsca 
wytworzenia do obróbki, zastosowania lub 
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usunięcia podlega urzędowej kontroli.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2a (nowy) 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zadba o to, by podręczniki 
dobrych praktyk, które są opracowywane, 
zatwierdzane i zmieniane zgodnie z 
rozdziałem III rozporządzenia (WE) 
183/205 ustanawiającego wymagania 
dotyczące higieny pasz, zawierały 
praktyczne wytyczne dotyczące wymogów 
niniejszego rozporządzenia odnoszących 
się do danego sektora.

Uzasadnienie

Podręczniki zatwierdzone zgodnie z rozporządzeniem 183/2005/WE zawierają wytyczne dla 
danego sektora i organów kontrolnych odnośnie do opracowywania i wyjaśniania wymogów 
bezpieczeństwa i HACCP pochodzących z różnych aktów prawa UE. Podręczniki te stanowią 
podstawowe narzędzie – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – pozwalające na 
właściwe stosowanie prawa UE, a także skuteczny instrument samokontroli w zakładach. 
Obowiązek włączenia wymogów rozporządzenia o produktach ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego do tych podręczników uzupełniłby samokontrolę o istotny aspekt bezpieczeństwa, 
którym charakteryzuje się prawodawstwo UE. 

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ba) nakłada specjalne obowiązki na 
zakłady i wytwórnie w celu usunięcia 
istniejących nieprawidłowości.

Uzasadnienie

Oprócz zawieszenia lub wycofania zatwierdzenia właściwe organy powinny również być 
uprawnione do usuwania nieprawidłowości i nakładania obowiązków.
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie sporządza 
własny wykaz zakładów, wytwórni i 
użytkowników, które zostały zatwierdzone 
lub zarejestrowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz zakładów, co do 
których dostarczono informacji zgodnie z 
art. 40 ust. 3 na ich terytorium.

1. Każde państwo członkowskie oraz 
zdecentralizowany organ rządowy 
niższego szczebla posiadający 
odpowiednie uprawnienia sporządza 
własny wykaz zakładów, wytwórni i 
użytkowników, które zostały zatwierdzone 
lub zarejestrowane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz zakładów, co do 
których dostarczono informacji zgodnie z 
art. 40 ust. 3 na ich terytorium.

Uzasadnienie

Zdecentralizowane organy rządowe niższego szczebla powinny być zaangażowane we 
właściwe wdrożenie rozporządzenia.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może przyznać odstępstwa od 
ust. 1-4 odnośnie do wysyłania odchodów 
przewożonych między dwoma punktami 
usytuowanymi w tym samym 
gospodarstwie lub między gospodarstwami 
w regionach granicznych sąsiadujących 
państw członkowskich.

7. Komisja może przyznać odstępstwa od 
ust. 1-4 odnośnie do wysyłania odchodów
lub materiałów do wytwarzania bioenergii
przewożonych między dwoma punktami 
usytuowanymi w tym samym 
gospodarstwie lub między gospodarstwami 
w regionach granicznych sąsiadujących 
państw członkowskich.

Uzasadnienie

Należy umożliwić odstępstwa nie tylko w przypadku przewożenia odchodów, ale także 
materiałów wykorzystywanych jako odnawialne źródła energii. 
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2a. Produkty gotowe można wprowadzać 
do obrotu bez ograniczeń. 

Uzasadnienie

Chociaż wniosek przewiduje tzw. „punkt końcowy w cyklu życiowym” w przypadku 
produktów pochodnych przeznaczonych do dalszego przetwarzania, obróbki lub 
przekształcania w wyspecjalizowanych zakładach (np. produktów kosmetycznych, leczniczych 
itd.), określenie takiego punktu byłoby sensowne jedynie w przypadku produktów gotowych, 
które nie podlegają dalszej obróbce, przekształcaniu lub przetwarzaniu, lecz zostają 
wprowadzone do obrotu w opakowaniach gotowych do sprzedaży, takich jak karma dla 
zwierząt domowych wytwarzana zgodnie z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 
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