
AD\762126SL.doc PE414.308v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

2008/0110(COD)

22.1.2009

MNENJE
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih 
pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uredba 
o živalskih stranskih proizvodih)
(KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

Pripravljavec mnenja: Alyn Smith



PE414.308v02-00 2/30 AD\762126SL.doc

SL

PA_Legam



AD\762126SL.doc 3/30 PE414.308v02-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Uredba o živalskih stranskih proizvodih (ŽSP) je del celovitega zakonodajnega okvira za 
ohranjanje visoke stopnje varnosti v celotni proizvodni in distribucijski verigi od „vil do 
vilic“.  Predlog uredbe obravnava vse oblike živalskih snovi in snovi na kmetijah, ki niso 
namenjene za prehransko verigo ljudi.  Različne stranske proizvode razdeli v tri kategorije, ki 
se razlikujejo glede na stopnjo tveganja, določi sprejemljive uporabe stranskih proizvodov za 
vsako kategorijo, določi pravila za učinkovit prenos, predelavo in odstranjevanje stranskih 
proizvodov v odobrenih ali registriranih objektih ter vzpostavi sistem za nadzor in urejanje 
celotnega procesa (izvajajo ga pristojni organi držav članic in Komisija).  

Ta uredba temelji na Uredbi (ES) št. 1774/2002.  Komisija je poročala o učinkovitosti 
zakonodaje v letu 2005  in ugotovila, da je bil osnovni okvir ukrepov zadovoljiv in da so 
države članice zakonodajo upoštevale,  toda ostajajo odprta vprašanja, in sicer zagotavljanje 
sledljivosti snovi, razlaga povezave predpisov o živalskih stranskih proizvodih z drugimi 
predpisi Skupnosti in potreba po pristopu za kategorizacijo živalskih stranskih proizvodov in 
nadzora, ki bi bolj temeljil na tveganju.

Predlogi Komisije

Predlogi Komisije obravnavajo naslednje vidike: pojasnitev področja uporabe in uvedbo 
pristopa, ki bi bolj temeljil na tveganju.  Komisija uvede končno točko v življenjskem ciklusu 
živalskih stranskih proizvodov, da „se pojasni, katera točka v proizvodni verigi živalskih 
stranskih proizvodov ni več zajeta v zahtevah Uredbe“.  Glede odobritve objektov se 
nepotrebnemu podvajanju izognemo z upoštevanjem skladnosti z drugimi predpisi Skupnosti.

Komisija poveča osnovno obveznost upravljavcev obratov, da zagotovijo izpolnjevanje 
zahtev uredbe (pod nadzorom pristojnih organov), da bi s tem vzpostavila pristop, ki bi bolj 
temeljil na tveganju; glede izdelave proizvodov, ki niso neposredno pomembni za varnost 
prehranske in krmne verige, „upravljavci obratov prevzamejo večjo odgovornost za dajanje 
varnih proizvodov na trg.  Lahko se uporabljajo vse kategorije živalskih stranskih proizvodov, 
če se za proizvodnjo uporabljajo varne surovine, razvijajo varni proizvodni postopki ali 
uporabljajo živalski stranski proizvodi za končne namene, ki so na splošno varni“. V 
razvrstitev živalskih stranskih proizvodov se lahko uvrstijo novi proizvodi, katerih tveganje je 
le omejeno. 

Predlogi pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja na splošno pozdravlja predloge Komisije, zlasti povečano prožnost pri 
končni uporabi živalskih stranskih proizvodov in večjo prilagodljivost kategorij novim 
izsledkom znanstvenih raziskav,  a kljub vsemu predlaga vrsto sprememb za boljšo 
zakonodajo.

a) Poginule živali
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Zakonodaja zajema vse poginule živali, tudi ko ne gre za sum bolezni ali drugega tveganja za 
ljudi ali okolje.  To pomeni, da morajo kmetovalci svoje živalske stranske proizvode prenesti 
v objekte, registrirane za predelavo ali odstranjevanje,  kar pa je za kmetovalce, ki so zelo 
oddaljeni od najbližjega registriranega objekta, nepotrebno visoko finančno in upravno breme 
v primerjavi s tem povezanim dejanskim tveganjem.  Predlagana uredba omogoča odstopanje 
za „oddaljene regije“ (kmetovalci bi poginule živali kategorij 2 in 3 lahko odstranili s 
sežiganjem ali zakopavanje na kmetiji),  vendar pa je opredelitev oddaljenih območij 
prešibka, da bi koristila večini kmetovalcem,  zato pripravljavec mnenja predlaga, naj se 
odstopanje razširi ter naj imajo države članice diskrecijsko pravico pri določanju teh območij, 
da se tako zagotovi regulativni režim, primeren njihovim razmeram.  Pripravljavec mnenja 
pozdravlja tudi odstopanja za male upravljavce obratov, a je prepričan, da morajo tudi te 
mejne vrednosti določiti pristojni organi držav.

b) Ribe

Pripravljavec mnenja meni, da snovi, ulovljene med ribolovom, ne bi smele biti zajete v tej 
uredbi.  Znanstvene raziskave kažejo, da so bolezni rib in ribji paraziti okolju naravni in ne 
pomenijo tveganja za zdravje ljudi (bodisi s stikom bodisi z okužbo). Tudi metanje okuženih 
rib v morje naj ne bi vplivalo na večjo razširjenosti okužbe v populaciji rib.  Preprečiti 
ribičem metanje okuženih rib nazaj v morje in od njih zahtevati, da vse snovi pripeljejo v 
pristanišče (za nadaljnjo obdelavo in odstranjevanje v odobrenem obratu, najverjetneje kot 
proizvod kategorije 2), pomeni veliko breme za ribiški sektor in je brez izjemno visokih 
stroškov zelo težko izvedljivo.  

c) Subsidiarnost

Pomembno je, da pri izvajanju uredbe dejavno sodelujejo tudi podnacionalne ravni držav 
članic, in sicer podnacionalne vlade, ki so jim bila podeljena pristojna pooblastila.  
Pripravljavec mnenja je glede tega vložil veliko predlogov sprememb,  želi pa si tudi, da bi 
imeli pristojni organi držav članic večjo besedo pri razvrščanju živalskih stranskih proizvodov 
v kategorije, ki bi temeljilo na najsodobnejših izsledkih znanstvenih raziskav, opravljenih v 
pristojnih ustanovah, a kljub vsemu priznava, da mora imeti Komisija zadnjo besedo pri 
kategorizaciji, da se prepreči zloraba te določbe.

Pripravljavec mnenja ima tudi predloge za biogoriva, sežigalnice z nizko zmogljivostjo, 
odpadke iz gostinskih dejavnosti in hrano za hišne živali.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

(1) Živalski stranski proizvodi, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi, so možen vir 
tveganj za javno zdravje in zdravstveno 
varstvo živali. Pretekle krize v zvezi z 
izbruhi slinavke in parkljevke, širjenjem 
transmisivnih spongiformnih 
encefalopatij, kot je goveja spongiformna 
encefalopatija (BSE), in pojav dioksina v 
krmi, so pokazale, kakšne so posledice 
neustrezne uporabe nekaterih živalskih 
stranskih proizvodov za javno zdravje in 
zdravstveno varstvo živali, varnost 
prehranske in krmne verige ter zaupanje 
potrošnikov. Poleg tega imajo takšne krize 
lahko širši škodljiv vpliv na celotno družbo 
s svojim vplivom na socialno-ekonomski 
položaj kmetov in zadevnih industrijskih 
sektorjev ter na zaupanje potrošnikov v 
varnost proizvodov živalskega izvora. 
Izbruhi bolezni imajo lahko tudi negativne 
posledice za okolje, ne samo zaradi 
problemov z odstranjevanjem, temveč tudi 
glede biotske raznovrstnosti.

(1) Živalski stranski proizvodi, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi, so možen vir 
tveganj za javno zdravje in zdravstveno 
varstvo živali. Pretekle krize v zvezi z 
izbruhi slinavke in parkljevke in širjenje 
transmisivnih spongiformnih 
encefalopatij, kot je goveja spongiformna 
encefalopatija (BSE), so pokazale, kakšne 
so posledice nezakonite ali neustrezne 
uporabe nekaterih živalskih stranskih 
proizvodov za javno zdravje in zdravstveno 
varstvo živali, varnost prehranske in krmne 
verige ter zaupanje potrošnikov. Poleg tega 
imajo takšne krize lahko širši škodljiv 
vpliv na celotno družbo s svojim vplivom 
na socialno-ekonomski položaj kmetov in 
zadevnih industrijskih sektorjev ter na 
zaupanje potrošnikov v varnost proizvodov 
živalskega izvora. Izbruhi bolezni imajo 
lahko tudi negativne posledice za okolje, 
ne samo zaradi problemov z 
odstranjevanjem, temveč tudi glede biotske 
raznovrstnosti.

Obrazložitev

V pojasnitev. Kontaminacija krme z dioksinom ni bila povezana z neustrezno uporabo 
živalskih stranskih proizvodov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

(2) Živalski stranski proizvodi nastanejo v 
glavnem med klanjem živali za prehrano 
ljudi in med odstranjevanjem mrtvih živali 
ter izvajanjem ukrepov za nadzor bolezni. 

(2) Živalski stranski proizvodi nastanejo v 
glavnem med klanjem živali za prehrano 
ljudi in med odstranjevanjem mrtvih živali 
ter izvajanjem ukrepov za nadzor bolezni. 
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Ne glede na njihov izvor pomenijo možno 
tveganje za zdravstveno varstvo živali in 
javno zdravje ter okolje. To tveganje je 
treba ustrezno nadzirati z usmerjanjem 
takšnih proizvodov v varne sisteme 
odstranjevanja ali z uporabo za različne 
namene, če so izpolnjeni navedeni strogi 
pogoji, ki zmanjšajo zdravstveno tveganje.

Ne glede na njihov izvor pomenijo možno 
tveganje za zdravstveno varstvo živali in 
javno zdravje ter okolje. To tveganje je 
treba ustrezno nadzirati z usmerjanjem 
takšnih proizvodov v varne sisteme 
odstranjevanja ali z uporabo za različne 
namene, kot na primer v postopkih za 
bioenergijo, če so izpolnjeni navedeni 
strogi pogoji, ki zmanjšajo zdravstveno 
tveganje.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8a) Uredba (ES) št. 1923/2006 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 999/2001 o določitvi predpisov za 
preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje 
nekaterih transmisivnih spongiformnih 
encefalopatij pravno omogoča, da se v 
nekaterih pogojih znova dovoli uporaba 
mesne in kostne moke v krmi 
neprežvekovalcev. Izrecno je navedeno, da 
je sprostitev veljavne prepovedi uporabe 
mesa in kostne moke odvisna od 
razpoložljivosti testov, s katerimi je 
mogoče razlikovati živalske beljakovine 
različnih živalskih vrst. Evropska komisija 
si zato močno prizadeva, da bi bili 
ustrezno potrjeni testi za razlikovanje vrst 
čimprej na voljo, tako da bi bilo mesno in 
kostno moko mogoče uporabljati kot 
dragocen vir beljakovin v živalski krmi 
neprežvekovalcev, pri čemer bi bil 
kanibalizem izključen.

Predlog spremembe 4
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8b) V preteklosti je uporaba odpadkov iz 
gostinske dejavnosti v živalski krmi v 
mnogih primerih povzročila izbruhe 
nalezljivih bolezni živali. Poleg tega v 
primeru, če bi živalska krma smela 
vsebovati odpadke iz gostinske dejavnosti, 
ni mogoče zagotoviti, da se s snovmi, 
pridobljenimi iz določene živalske vrste, 
ne bi krmile živali iste vrste.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Predlog Komisije Predlog spremembe

(19) Glavno odgovornost za izvajanje 
operacij v skladu s to uredbo imajo 
upravljavci obratov. Istočasno pa javni 
interes pri preprečevanju tveganj za javno 
zdravje in zdravstveno varstvo živali 
zahteva vzpostavitev sistema za zbiranje in 
odstranjevanje za zagotovitev varnega 
odstranjevanja živalskih stranskih 
proizvodov, ki se ne smejo uporabiti ali se 
ne uporabljajo iz ekonomskih razlogov. 
Države članice morajo dodeliti ustrezna 
sredstva za potrebno infrastrukturo za 
navedeni namen in zagotoviti nemoteno 
delovanje. Za obseg sistema zbiranja in 
odstranjevanja je treba upoštevati dejansko 
količino živalskih stranskih proizvodov, ki 
se v posameznih državah članicah 
povečuje. Previdnostno je treba upoštevati 
tudi potrebo po razširjenih odstranjevalnih 
zmogljivostih v primerih večjih izbruhov 
prenosljivih bolezni ali začasnih tehničnih 
okvar v obstoječih objektih za 
odstranjevanje. Državam članicam je treba 
dovoliti sodelovanje med seboj in tretjimi 

(19) Glavno odgovornost za izvajanje 
operacij v skladu s to uredbo imajo 
upravljavci obratov. Istočasno pa javni 
interes pri preprečevanju tveganj za javno 
zdravje in zdravstveno varstvo živali 
zahteva vzpostavitev sistema za zbiranje in 
odstranjevanje za zagotovitev varnega 
odstranjevanja živalskih stranskih 
proizvodov, ki se ne smejo uporabiti ali se 
ne uporabljajo iz ekonomskih razlogov. 
Države članice in podnacionalne vlade s 
pristojnimi pooblastili morajo dodeliti 
ustrezna sredstva za potrebno 
infrastrukturo za navedeni namen in 
zagotoviti nemoteno delovanje. Za obseg 
sistema zbiranja in odstranjevanja je treba 
upoštevati dejansko količino živalskih 
stranskih proizvodov, ki se v posameznih 
državah članicah povečuje. Previdnostno je 
treba upoštevati tudi potrebo po razširjenih 
odstranjevalnih zmogljivostih v primerih 
večjih izbruhov prenosljivih bolezni ali 
začasnih tehničnih okvar v obstoječih 
objektih za odstranjevanje. Državam 
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državami, pod pogojem da so cilji te 
uredbe doseženi.

članicam in decentraliziranim lokalnim 
vladam s pristojnimi pooblastili je treba 
dovoliti sodelovanje med seboj in tretjimi 
državami, pod pogojem da so cilji te 
uredbe doseženi.

Obrazložitev

Podnacionalne vlade so vključene v pravilno izvajanje uredbe.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Predlog Komisije Predlog spremembe

(25) Živalski stranski proizvodi morajo biti 
razvrščeni v tri kategorije, ki na podlagi 
ocen tveganja odražajo stopnjo tveganja za 
javno zdravje in zdravstveno varstvo živali. 
Medtem ko se snov, ki pomeni veliko 
tveganje, lahko uporabi samo za namene 
zunaj krmne verige, je treba za snov, ki 
pomeni manjše tveganje, dovoliti uporabo 
v skladu z varnimi pogoji.

(25) Živalski stranski proizvodi morajo biti 
razvrščeni v tri kategorije, ki na podlagi 
ocen tveganja odražajo stopnjo tveganja za 
javno zdravje in zdravstveno varstvo živali. 
Medtem ko se snov, ki pomeni veliko 
tveganje, lahko uporabi samo za namene 
zunaj krmne verige, je treba za snov, ki 
pomeni manjše tveganje, dovoliti uporabo 
v skladu z varnimi pogoji. Zlasti si je treba 
na vso moč prizadevati za spodbujanje 
uporabe stranskih živalskih proizvodov 
kot vira bioenergije.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Predlog Komisije Predlog spremembe

(34) Odstranjevanje živalskih stranskih 
proizvodov in iz njih pridobljenih 
proizvodov je treba izvajati v skladu z 
okoljsko zakonodajo v zvezi z odlagališči 
in sežiganjem odpadkov. Za zagotovitev 
doslednosti je treba sežiganje izvajati v 
skladu z Direktivo 2000/76/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov. 
Pri sosežiganju odpadkov – kot predelavi 

(34) Odstranjevanje živalskih stranskih 
proizvodov in iz njih pridobljenih 
proizvodov je treba izvajati v skladu z 
okoljsko zakonodajo v zvezi z odlagališči 
in sežiganjem odpadkov. Za zagotovitev 
doslednosti je treba sežiganje izvajati v 
skladu z Direktivo 2000/76/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov. 
Pri sosežiganju odpadkov – kot predelavi 
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ali kot odstranjevanju – je treba upoštevati 
podobne pogoje glede odobritve in 
delovanja kot za sežiganje odpadkov, zlasti 
mejne vrednosti emisij v zrak, izpust 
odpadnih voda in ostankov, zahteve v zvezi 
z nadzorom, spremljanjem ter merjenjem. 
Zato je treba neposredno sosežiganje brez 
prehodne predelave dovoliti za snovi vseh 
treh kategorij.

ali kot odstranjevanju – je treba upoštevati 
podobne pogoje glede odobritve in 
delovanja kot za sežiganje odpadkov, zlasti 
mejne vrednosti emisij v zrak, izpust
odpadnih voda in ostankov, zahteve v zvezi 
z nadzorom, spremljanjem ter merjenjem. 
Zato je treba neposredno sosežiganje brez 
prehodne predelave dovoliti za snovi vseh 
treh kategorij. Poleg tega je treba določiti 
posebne določbe, da bi se odobrile 
sežigalnice z nizko zmogljivostjo.

Obrazložitev

Člen 12 in priloga IV veljavne uredbe 1774/2002/ES določata pogoje za odobritev sežigalnic 
z nizko zmogljivostjo. Te določbe se ohranijo v izvedbenih ukrepih, ki jih določi Komisija.  

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Predlog Komisije Predlog spremembe

(35) Uporabo živalskih stranskih 
proizvodov ali iz njih pridobljenih 
proizvodov, kot so goriva v postopku 
zgorevanja, je treba dovoliti in to ni 
odstranjevanje odpadkov. Vendar je takšno 
uporabo treba izvajati pod pogoji, ki 
zagotavljajo zaščito javnega zdravja in 
zdravstvenega varstva živali, kakor tudi 
ustrezne okoljske standarde.

(35) Uporabo živalskih stranskih 
proizvodov ali iz njih pridobljenih 
proizvodov, kot goriv v postopku 
zgorevanja ali virov bioenergije, je treba 
dovoliti in to ni odstranjevanje odpadkov. 
Vendar je takšno uporabo treba izvajati 
pod pogoji, ki zagotavljajo zaščito javnega 
zdravja in zdravstvenega varstva živali, 
kakor tudi ustrezne okoljske standarde.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(40a) Direktiva 2002/98/ES določa, da 
živalske stranske proizvode, ki se 
odstranjujejo s sežigom ali odlaganjem na 
odlagališču ali ki se posredujejo v obrat za 
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pridobivanje bioplina ali obrat za 
kompostiranje, ureja zakonodaja o 
odpadkih. Ta direktiva tudi pooblašča 
Komisijo, da navede, pod katerimi pogoji 
določene snovi niso odpadki. Pred 
datumom začetka uporabe te uredbe mora 
Komisija predložiti ustrezne ukrepe v 
skladu s to direktivo, ki nadalje 
pojasnjujejo, da živalski stranski 
proizvodi, ki se uporabljajo kot gorivo, ne 
sodijo v področje uporabe zakonodaje o 
odpadkih.

Obrazložitev

Komisija mora pojasniti, da živalski stranski proizvodi, ki se uporabljajo kot gorivo, ne sodijo 
v področje uporabe evropske zakonodaje o odpadkih. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Predlog Komisije Predlog spremembe

(41) Treba je pojasniti zahteve, ki veljajo 
za dajanje na trg živalskih stranskih 
proizvodov in iz njih pridobljenih 
proizvodov, namenjenih za krmo ali 
organska gnojila ter sredstva za izboljšanje 
rodovitnosti tal, da se zagotovi varstvo 
prehranske in krmne verige. Samo snovi 
kategorije 3 se smejo uporabljati za krmo. 
Gnojila, proizvedena iz živalskih stranskih 
proizvodov lahko vplivajo na varnost 
krmne in prehranske verige. Kadar so 
proizvedeni iz beljakovinske snovi, je 
treba dodati komponento, ki ni 
prebavljiva, kot je anorganska snov, da se 
prepreči njihova neposredna uporaba za 
namene krmljenja.

(41) Treba je pojasniti zahteve, ki veljajo 
za dajanje na trg živalskih stranskih 
proizvodov in iz njih pridobljenih 
proizvodov, namenjenih za krmo ali 
organska gnojila ter sredstva za izboljšanje 
rodovitnosti tal, da se zagotovi varstvo 
prehranske in krmne verige. Samo snovi 
kategorije 3 se smejo uporabljati za krmo. 
Gnojila, proizvedena iz živalskih stranskih 
proizvodov lahko vplivajo na varnost 
krmne in prehranske verige. 

Predlog spremembe 11
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Predlog Komisije Predlog spremembe

(45) Uredba (ES) št. 1774/2002 dovoljuje 
snovi kategorije 1 za hranjenje ogroženih 
ptic iz vrst mrhovinarjev v njihovem 
naravnem habitatu. Da bi zagotovili 
ustrezen način za ohranitev teh vrst, je 
treba to prakso hranjenja dovoliti še naprej 
v okviru te uredbe v skladu s pogoji, 
določenimi za preprečevanje širjenja 
bolezni.

(45) Uredba (ES) št. 1774/2002 dovoljuje 
snovi kategorije 1 za hranjenje ogroženih 
ptic iz vrst mrhovinarjev v njihovem 
naravnem habitatu. Da bi zagotovili 
ustrezen način za ohranitev teh ali drugih 
ogroženih ali zaščitenih vrst, je treba to 
prakso hranjenja dovoliti še naprej v okviru 
te uredbe v skladu s pogoji, določenimi za 
preprečevanje širjenja bolezni.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Predlog Komisije Predlog spremembe

(47) Sedanje odstopanje v zvezi z 
zakopavanjem in sežiganjem nepredelanih 
živalskih stranskih proizvodov je treba 
razširiti na območja, do katerih je dostop 
skoraj nemogoč ali pomeni tveganje za 
zdravje in varnost osebja, ki bi takšne 
proizvode zbiralo. Izkušnje, pridobljene pri 
uporabi Uredbe (ES) št. 1774/2002, so 
pokazale, da je odstranitev z zakopavanjem 
ali sežiganjem na kraju samem v takšnih 
izrednih razmerah lahko upravičeno, da se 
zagotovi hitra odstranitev živali in 
preprečitev širjenja nevarnosti bolezni. 
Celoten obseg oddaljenih območij v 
posamezni državi članici je treba omejiti 
tako, da se zagotovi upoštevanje splošne 
obveznosti razpolaganja na kraju samem z 
ustreznim sistemom za odstranjevanje, ki 
je v skladu s pravili iz te uredbe.

(47) Sedanje odstopanje v zvezi z 
zakopavanjem in sežiganjem nepredelanih 
živalskih stranskih proizvodov je treba 
razširiti na območja, do katerih je dostop 
skoraj nemogoč, kjer bi bilo zbiranje 
živalskih stranskih proizvodov finančno in 
upravno težavno ali bi pomenilo tveganje 
za zdravje in varnost osebja, ki bi takšne 
proizvode zbiralo. Izkušnje, pridobljene pri 
uporabi Uredbe (ES) št. 1774/2002, so 
pokazale, da je odstranitev z zakopavanjem 
ali sežiganjem na kraju samem v takšnih 
izrednih razmerah lahko upravičeno, da se 
zagotovi hitra odstranitev živali in 
preprečitev širjenja nevarnosti bolezni. 
Celoten obseg oddaljenih območij v 
posamezni državi članici določi pristojni 
organ te države članice.

Obrazložitev

Za določitev oddaljenih območij so odgovorni pristojni organi držav članic.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) surovo hrano za hišne živali iz 
maloprodajnih trgovin ali obratov 
neposredno ob prodajnih mestih, kjer se 
razsek in skladiščenje izvajata le za 
namene oskrbe potrošnikov neposredno 
na kraju samem;

Obrazložitev

Za te izdelke je treba ohraniti izključitev iz področja uporabe, kar je del veljavne zakonodaje. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Article 2 – paragraph 2 – point b b (new)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(bb) surovo hrano za hišne živali za 
uporabo na kraju samem, pridobljeno iz 
živali, zaklanih na kmetiji izvora ter 
namenjenih za prehrano kmetovalca in 
njegove družine, v skladu z nacionalno 
zakonodajo;

Obrazložitev

Za te izdelke je treba ohraniti izključitev iz področja uporabe, kar je del veljavne zakonodaje. 

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (d a) (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(da) gnoj, ki se pridobi, hrani ali 
uporablja kot gnojilo na kmetiji izvora;
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Obrazložitev

Namen pravil za varno odstranjevanje in uporabo živalskih stranskih proizvodov ni 
obravnavati uporabo gnoja na kmetiji. 

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka (d b) (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(db) jajčne stranske proizvode, ki so 
pridobljeni, se hranijo, so odstranjeni ali 
uporabljeni na kmetiji izvora;

Obrazložitev
Enake uporabe, kot so odobrene za nekatere proizvode, kot so mleko in njegovi derivati, 
morajo biti odobrene tudi za stranske proizvode, ki predstavljajo podobno tveganje in s 
katerimi se ravna na kmetiji izvora, kot so jajca in jajčne lupine.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – uvod

Predlog Komisije Predlog spremembe

 3. Ta uredba se ne uporablja za naslednje 
proizvode, ki jih ureja posebna ureditev iz 
Poglavja VI:

3. Za naslednje proizvode se uporablja le 
posebna ureditev iz Poglavja VI:

Obrazložitev

Pojasnitev področja uporabe uredbe.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 – točka f a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(fa) končne proizvode iz varne predelave 
biogoriv, pridobljenih iz živalskih 
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stranskih proizvodov.

Obrazložitev

Ko se loj uporablja kot surovina za proizvodnjo biogoriv, stranski proizvodi, kot sta glicerol 
in kalijev sulfat, lahko veljajo za varne po oleokemični obdelavi v rafineriji. Njihova uporaba 
bi morala biti dovoljena brez dodatnih omejitev. 

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 5

Predlog Komisije Predlog spremembe

(5)    „hišna žival“ je vsaka žival, ki spada 
v vrste, ki jih običajno hranijo in gojijo 
ljudje za namene, ki niso rejni in so 
navedeni v Prilogi I k Uredbi (ES) 
št. 998/2003; 

(5)    „hišna žival“ je vsaka žival, ki spada 
v vrste, ki jih hranijo, redijo ali gojijo
ljudje za namene, ki niso rejni, a je ljudje 
običajno ne uživajo in se ne uporablja kot 
krma za rejne živali v Skupnosti;

Obrazložitev

Pri pripravi izključnega seznama se ne bi smelo uporabljati sklicevanje na Uredbo 
998/2003/ES o netrgovskih premikih hišnih živali, ker bi to lahko nehote omejilo področje 
uporabe te uredbe.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

(8) „dajanje na trg“ pomeni vsako 
delovanje z namenom prodaje živalskih 
stranskih proizvodov ali iz njih 
pridobljenih proizvodov tretji osebi v 
Skupnosti ali vsako drugo plačano ali 
brezplačno obliko dobave takšni tretji osebi 
ali skladiščenje zaradi dobave takšni tretji 
osebi;

(8) „dajanje na trg“ pomeni vsako 
delovanje z namenom prodaje živalskih 
stranskih proizvodov, iz njih pridobljenih 
proizvodov ali končnih proizvodov tretji 
osebi v Skupnosti ali vsako drugo plačano 
ali brezplačno obliko dobave takšni tretji 
osebi ali skladiščenje zaradi dobave takšni 
tretji osebi;
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Obrazložitev

Za pojasnitev in lažje razlikovanje med pridobljenimi proizvodi in končnimi proizvodi je treba 
slednje dodati.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 15 a (novo) 4a.

Predlog Komisije Predlog spremembe

(15a) „končni proizvod“ pomeni vsak 
proizvod, ki je obdelan v skladu s to 
uredbo in zapakiran v embalažo za 
potrošnika;

Obrazložitev

V sedanji uredbi 1774/2002/ES je opredelitev predelanih proizvodov tako široka kot 
predlagana opredelitev pridobljenih proizvodov.  Tako nova kot stara opredelitev vključujeta 
proizvode prve, druge, tretje itd. pretvorbe in vmesne proizvode ter se ju lahko razlaga tako, 
da vključujeta tudi končne proizvode. V izogib nejasnostim zaradi tako široke opredelitve je 
treba dodati opredelitev končnih proizvodov, s čimer bo tudi lažje določiti "mejo uporabe" te 
uredbe.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 23

Predlog Komisije Predlog spremembe

 (23) „oddaljena območja“ pomenijo 
območja, na katerih je populacija živali 
tako majhna in so obrati za odstranjevanje 
živalskih odpadkov tako oddaljeni, da bi 
ureditve, potrebne za zbiranje in prevoz, 
povzročile nesprejemljive težave v 
primerjavi z odstranitvijo odpadkov na 
kraju samem;

(23) „oddaljena območja“ pomenijo 
območja, na katerih so obrati za 
odstranjevanje živalskih odpadkov tako 
oddaljeni, da bi ureditve, potrebne za 
zbiranje in prevoz, povzročile 
nesprejemljive finančne in upravne težave 
v primerjavi z odstranitvijo odpadkov na 
kraju samem; Pristojni organ posamezne 
države članice opredeli pojem oddaljena 
območja znotraj svojega ozemlja;
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Obrazložitev

Za določitev oddaljenih območij so odgovorni pristojni organi držav članic.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvod

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Države članice morajo na svojem 
ozemlju vzpostaviti ustrezno 
infrastrukturo, ki zagotavlja, da se živalski 
stranski proizvodi

1. Posamezna država članica in
podnacionalne vlade s pristojnimi 
pooblastili zagotovijo, da se na svojem 
ozemlju vzpostavi ustrezna infrastruktura, 
ki zagotavlja, da se živalski stranski 
proizvodi

Obrazložitev

Podnacionalne vlade so vključene v pravilno izvajanje uredbe.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Article 4 – paragraph 2 – introductory part

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Države članice: 2. Države članice in podnacionalne vlade s 
pristojnimi pooblastili: 

Obrazložitev

Podnacionalne vlade so vključene v pravilno izvajanje uredbe.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka (a)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) zagotovijo sistem za zbiranje in 
odstranjevanje živalskih stranskih 
proizvodov, ki deluje učinkovito in ga 

(a) zagotovijo obstoj sistema za zbiranje in 
odstranjevanje živalskih stranskih 
proizvodov, ki deluje učinkovito in ga 
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stalno spremlja pristojni organ; stalno spremlja pristojni organ;

Obrazložitev
Države članice morajo zagotoviti skladnost z veljavnimi pravili, vendar niso zavezane k temu, 
da upravljavcem obrata priskrbijo potrebna sredstva za zagotovitev skladnosti z zgornjim 
načelom.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka f

Predlog Komisije Predlog spremembe

f) objekte in obrate, za katere velja 
Oddelek 2 Poglavja VI, razen objektov iz 
člena 6(1)(f).

črtano

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izhaja iz predloga spremembe, ki vključuje novo točko fa v člen 6(1).

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 9 – točka (a)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) zahtev, ki veljajo za sežiganje, 
sosežiganje in zgorevanje živalskih 
stranskih proizvodov in iz njih pridobljenih 
proizvodov iz člena 6(1)(c), (d) in (e); 

(a) zahtev, ki veljajo za zgorevanje,
sežiganje in sosežiganje v sežigalnicah z 
nizko in visoko zmogljivostjo živalskih 
stranskih proizvodov in iz njih pridobljenih 
proizvodov iz člena 6(1)(c), (d) in (e); 

Obrazložitev

Člen 12 in priloga IV veljavne uredbe 1774/2002/ES določata pogoje za odobritev sežigalnic 
z nizko zmogljivostjo. Te določbe se ohranijo v izvedbenih ukrepih, ki jih določi Komisija.  
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 13 – točka j

Predlog Komisije Predlog spremembe

(j) kopenske nevretenčarje, razen 
patogenih vrst za živali ali ljudi;

črtano

Obrazložitev

Snovi kategorije 3 bi se načeloma lahko uporabljale kot krma in zato ne bi smele vsebovati 
snovi sumljivega izvora.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 13 – točka k

Predlog Komisije Predlog spremembe

(k) mrtve živali in dele teh živali, ki 
spadajo v živalski vrsti Rodentia in 
Lagomorpha, razen snovi kategorije 1 ali 
snovi kategorije 2 iz člena 12(a) do (g);

črtano

Obrazložitev

Snovi kategorije 3 bi se načeloma lahko uporabljale kot krma in zato ne bi smele vsebovati 
snovi sumljivega izvora.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 14 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija lahko člene 11, 12 in 13 
spremeni, tako da se upošteva napredek v 
znanosti glede ocene ravni tveganja, če je 
takšen napredek lahko ugotovljen na 
podlagi ocene tveganja, ki jo izvede 
ustrezna znanstvena ustanova. Vendar 
nobenega živalskega stranskega proizvoda 
iz navedenih členov ni mogoče odstraniti iz 

Komisija lahko na zahtevo pristojnega 
organa države članice ali lastno pobudo 
spremeni člene 11, 12 in 13, tako da se 
upošteva napredek v znanosti glede ocene 
ravni tveganja, če je takšen napredek lahko 
ugotovljen na podlagi ocene tveganja, ki jo 
izvede ustrezna znanstvena ustanova. 
Vendar nobenega živalskega stranskega 



AD\762126SL.doc 19/30 PE414.308v02-00

SL

navedenih seznamov, izvedejo se lahko 
samo spremembe kategorizacije tovrstnih 
proizvodov ali se na navedene sezname 
dodajo dodatni živalski stranski proizvodi.

proizvoda iz navedenih členov ni mogoče 
odstraniti iz navedenih seznamov, izvedejo 
se lahko samo spremembe kategorizacije 
tovrstnih proizvodov ali se na navedene 
sezname dodajo dodatni živalski stranski 
proizvodi.

Obrazložitev

Države članice in njihovi pristojni organi imajo možnost v okviru stalnega odbora sprožiti 
razpravo, da se kategorije morebitni prilagodijo napredku v znanosti.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) obsega evidenc, ki jih je treba voditi; (a) najmanjše vsebine evidenc, ki jih je 
treba voditi;

Obrazložitev

Smiselno je, da se najmanjša vsebina oblikuje v postopku komitologije, vendar pa obseg v 
vseh primerih urejajo države članice. 

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) krmljenje rejnih živali, razen 
kožuharjev, z odpadki iz gostinskih 
dejavnosti ali s krmo, ki vsebuje ali je 
pridobljena iz odpadkov iz gostinskih
dejavnosti;

(b) krmljenje rejnih živali, razen 
kožuharjev, z nesteriliziranimi odpadki iz 
gostinskih dejavnosti ali s krmo, ki vsebuje 
ali je pridobljena iz takih odpadkov iz 
gostinskih dejavnosti;

Obrazložitev

Parlament ves čas vztraja, da je za izvajanje splošne prepovedi krmljenja potrebna varna 
predelava, sterilizacija in odstranjevanje odpadkov iz gostinskih dejavnosti (glej stališče 
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Parlamenta v zakonodajnem postopku o sprejetju Uredbe št. 1774/2002/ES in njegovo 
stališče v prvi obravnavi o okvirni direktivi o odpadkih, sprejeti 13. februarja 2007). 

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice lahko za namene točke (a) 
določijo mejne vrednosti za naključno 
prisotnost majhne količine živalskih 
beljakovin v krmi, čemur se je mogoče 
izogniti le na nesorazmeren način. 

Obrazložitev

Zaradi prepovedi recikliranja znotraj iste živalske vrste je prišlo do ločevanja predelovalnih 
verig za živalske stranske proizvode iz različnih vrst. Države članice bi morale imeti na voljo 
določeno stopnjo prožnosti glede sledi živalskih beljakovin iz iste živalske vrste. 

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Države članice za namene točke (b) 
zagotovijo, da licencirana podjetja na 
preverljiv način izločijo odpadke iz 
gostinstva, jih z uporabo primernih 
postopkov sterilizirajo in varno odstranijo. 
Uporabo odpadkov iz gostinstva v krmi za 
prašiče lahko države članice dovolijo le 
pod pogojem, da je v vseh pogledih 
zagotovljen popoln nadzor nad varno 
predelavo, sterilizacijo in upoštevanjem 
ostalih določb iz te uredbe.

Obrazložitev

Parlament ves čas vztraja, da je za začetek veljavnosti splošne prepovedi krmljenja potrebna 
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varna predelava, sterilizacija in odstranjevanje odpadkov iz gostinskih dejavnosti (glej 
stališče Parlamenta v zakonodajnem postopku o sprejetju Uredbe št. 1774/2002 in njegovo 
stališče v prvi obravnavi o okvirni direktivi o odpadkih, sprejeti 13. februarja 2007). 

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 20 – točka e – podtočka ii

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ii) v primeru gnoja, vsebine prebavnega 
trakta, ločene od prebavnega trakta, 
mleka, proizvodov iz mleka in kolostruma, 
za katere pristojni organ meni, da ne 
pomenijo tveganja za širjenje katere koli 
nevarne transmisivne bolezni, po 
predhodni predelavi ali brez nje;

(ii) v primeru gnoja, vsebine prebavnega 
trakta, mleka, proizvodov iz mleka in
kolostruma ter jajc in proizvodov iz jajc, za 
katere pristojni organ meni, da ne pomenijo 
tveganja za širjenje katere koli nevarne 
transmisivne bolezni, po predhodni 
predelavi ali brez nje;

Obrazložitev

Uporaba vsebine prebavnega trakta v objektih za bioplin ali kompostiranje ne sme 
upravljavcev obrata zavezovati k izvajanju dragega in nepotrebnega predhodnega ločevanja. 
Očiščen prebavni trakt, iz katerega je ločena vsebina, šteje za snov kategorije 3. Nadalje se 
predlaga, da se jajca in jajčni proizvodi obravnavajo na enaki osnovi kot mleko in 
nepredelani proizvodi za namene odobrenih uporab. 

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 22 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) kadar gre za snovi kategorije 2 in 
kategorije 3 ter če pristojni organ dovoli:

(e) kadar gre za snovi kategorije 2 in 
kategorije 3 ter če pristojni organ dovoli:

(i) se uporabijo za pripravo biodinamičnih 
pripravkov za uporabo na zemljišču iz 
točke 2.3 dela A Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 2092/91;

(i) se uporabijo za pripravo biodinamičnih 
pripravkov za uporabo na zemljišču iz 
točke 2.3 dela A Priloge I k Uredbi (ES) 
št. 2092/91;

(ii) za prehrano za hišne živali;
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Obrazložitev

Veljavna Uredba 1774/2002/ES za predelano hrano hišnih živali dovoljuje le snovi kategorije 
3. Dovoljenje za hranjenje hišnih živali z nepredelanimi snovmi kategorij 2 in 3 je v nasprotju 
s splošnimi načeli predpisov o živalskih stranskih proizvodih. Vodi lahko tudi v goljufije, in 
sicer nenadzorovano usmerjanje teh nepredelanih snovi za nenamerno uporabo.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Article 22 – point e a (new)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ea) uporabijo kot hrana za hišne živali, 
če gre za snovi kategorije 3 ter če pristojni 
organ dovoli;

Obrazložitev

Namen je odstraniti sklicevanje na uporabo snovi kategorije 1 in 2 kot hrane za hišne živali. 

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka (g a) (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ga) prevoza, predelave, uporabe ali 
odstranjevanja odpadkov iz gostinskih 
obratov; do sprejetja takih določb lahko 
države članice sprejmejo ali ohranijo 
nacionalna pravila za prevoz, predelavo, 
uporabo ali odstranjevanje odpadkov iz 
gostinskih obratov. 

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 2. Pristojni organ lahko z odstopanjem od 
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oddelkov 1 in 2 ter v skladu s pogoji, 
določenimi v skladu z odstavkom 3 tega 
člena, dovoli snovi kategorije 1 iz člena 
11(b)(ii) za krmljenje živali iz živalskih 
vrtov in ogroženih ali zaščitenih vrst ptic 
mrhovinark, ki živijo v svojem naravnem 
habitatu.

oddelkov 1 in 2 ter v skladu s pogoji, 
določenimi v skladu z odstavkom 3 tega 
člena, dovoli snovi kategorije 1 iz člena 
11(b)(ii) za krmljenje živali iz živalskih 
vrtov in ogroženih ali zaščitenih vrst, ki 
živijo v svojem naravnem habitatu.

Obrazložitev

Ta oprostitev velja za hrano zaščitenih ali ogroženih vrst, ki jo opredeljujeta pomanjkanje 
hrane in upad populacij. Izvedbena pravila in zadevne vrste se opredelijo v skladu s členom 
48(4) (Odbor).

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3 – točka b – podtočka i

Predlog Komisije Predlog spremembe

i) vrste ptic mrhovinark v nekaterih 
državah članicah, v katerih se lahko krmijo 
s takšnimi snovmi; 

(i) vrste v nekaterih državah članicah, v 
katerih se lahko krmijo s takšnimi snovmi; 

Obrazložitev

Ta oprostitev velja za hrano zaščitenih ali ogroženih vrst, ki jo opredeljujeta pomanjkanje 
hrane in upad populacij. Izvedbena pravila in zadevne vrste se opredelijo v skladu s členom 
48(4) (Odbor).

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka c

Predlog Komisije Predlog spremembe

(c) s sežiganjem ali zakopavanjem na kraju 
samem snovi kategorije 1 iz člena 11(b)(ii), 
snovi kategorije 2 in snovi kategorije 3 ali 
na druge načine pod uradnim nadzorom, ki 
preprečuje prenašanje tveganj v zvezi z 
javnim zdravjem in zdravstvenim varstvom 

(c) s sežiganjem ali zakopavanjem na kraju 
samem snovi kategorije 1 iz člena 11(b)(ii), 
snovi kategorije 2 in snovi kategorije 3 ali 
na druge načine pod uradnim nadzorom, ki 
preprečuje prenašanje tveganj v zvezi z 
javnim zdravjem in zdravstvenim varstvom 
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živali, na območjih, na katerih je dostop 
praktično nemogoč ali bi bil dostop iz 
geografskih ali podnebnih razlogov ali 
zaradi naravne nesreče mogoč le v 
razmerah, ki pomenijo tveganje za zdravje 
in varnost osebja, ki bi takšne proizvode 
zbiralo, ali bi bili zaradi dostopa potrebni 
nesorazmerni načini predelave;

živali, na območjih, na katerih je dostop 
praktično nemogoč, kjer bi dostop pomenil 
nesorazmerno finančno ali upravno 
breme, ali bi bil dostop iz geografskih ali 
podnebnih razlogov ali zaradi naravne 
nesreče mogoč le v razmerah, ki pomenijo 
tveganje za zdravje in varnost osebja, ki bi 
takšne proizvode zbiralo, ali bi bili zaradi 
dostopa potrebni nesorazmerni načini 
predelave;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka (d)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(d) z načini, ki niso sežiganje ali 
zakopavanje na kraju samem, pod uradnim 
nadzorom, snovi kategorije 2 in kategorije 
3, ki ne pomenijo tveganje za javno zdravje 
in zdravstveno varstvo živali in ki 
nastanejo v prostorih upravljavcev, ki 
ravnajo samo z določeno količino takšnih 
živalskih stranskih proizvodov na teden v 
skladu s točko (c) prvega pododstavka 
odstavka 4, glede na naravo izvajanih 
dejavnosti in živalske vrste izvora zadevnih 
živalskih stranskih proizvodov;

(d) z načini, ki vključujejo sežiganje ali 
zakopavanje na kraju samem, pod uradnim 
nadzorom, snovi kategorije 2 in kategorije 
3, ki ne pomenijo tveganje za javno zdravje 
in zdravstveno varstvo živali in ki 
nastanejo v prostorih upravljavcev, ki
ravnajo samo z določeno količino takšnih 
živalskih stranskih proizvodov na teden, 
določijo pa jo pristojni organi držav članic
glede na naravo izvajanih dejavnosti in 
živalske vrste izvora zadevnih živalskih 
stranskih proizvodov;

Obrazložitev

Za določitev največje količine za preprostejšo odstranitev so odgovorni pristojni organi držav 
članic.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ea) brez poseganja v člen 15(1) lahko 
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pristojni organi odobrijo ukrepe za 
začasno izoliranje živali in delov živali, ki 
ustrezajo opredelitvi iz člena 12(f), pod 
pogoji, ki preprečujejo tveganja za javno 
zdravje in zdravje živali, pred njihovo 
odstranitvijo v skladu s členom 20 te 
uredbe;

Obrazložitev

Uvedba izoliranja povečuje prilagodljivost zbiranja živalskih stranskih proizvodov brez 
ogrožanja javnega zdravja in zdravja živali. Ta prilagodljivost bo izboljšala trajnostnost in 
okoljski profil zbiranja živalskih stranskih proizvodov zaradi manjše pogostosti zbiranja in 
zbiranja morebiti manjših količin.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Obseg oddaljenih območij v posamezni 
državi članici iz odstavka 1(b) ne more 
preseči odstotka obsega površine njenega 
kopenskega ozemlja. 

2. Obseg oddaljenih območij v posamezni 
državi članici iz odstavka 1(b) ne more 
preseči odstotka, ki se določi na podlagi 
geografskih meril in števila glav živine na 
območju. 

Obrazložitev

Merilo na osnovi območja ne zadošča za razširitev opredelitve oddaljenih območij. 
Upoštevati je treba tudi druge vidike, kot so gostota živali in otoška lega.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Article 28 – paragraph 4 – point a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) pogojev, katerih cilj je zagotoviti 
nadzor tveganj v zvezi z javnim zdravjem 
in zdravstvenim varstvom živali, za 
sežiganje in zakopavanje na kraju samem;

(a) pogojev, katerih cilj je zagotoviti 
nadzor tveganj v zvezi z javnim zdravjem 
in zdravstvenim varstvom živali, za 
sežiganje in zakopavanje snovi na kraju 
samem ter začasno izoliranje živali in 
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delov živali do odstranitve;

Obrazložitev

Uvedba izoliranja povečuje prilagodljivost zbiranja živalskih stranskih proizvodov brez 
ogrožanja javnega zdravja in zdravja živali. Ta prilagodljivost bo izboljšala trajnostnost in 
okoljski profil zbiranja živalskih stranskih proizvodov zaradi manjše pogostosti zbiranja in 
zbiranja morebiti manjših količin.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) najvišjega odstotka ozemlja iz odstavka 
2;

črtano

Obrazložitev

Za določitev oddaljenih območij so odgovorni pristojni organi držav članic.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – točka c

Predlog Komisije Predlog spremembe

(c) količine živalskih stranskih proizvodov 
v povezavi z naravo dejavnosti in 
živalskimi vrstami izvora, določenega v 
odstavku 1(d);

(c) meril za določanje količine živalskih 
stranskih proizvodov v povezavi z naravo 
dejavnosti in živalskimi vrstami izvora, 
določenega v odstavku 1(d);

Obrazložitev

Za določitev največje količine za preprostejšo odstranitev so odgovorni pristojni organi držav 
članic. Vendar mora imeti Komisija možnost oblikovati usklajena merila za določanje teh 
količin. 
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 30 – naslov 

Predlog Komisije Predlog spremembe

Uradni nadzor Uradni nadzor in smernice za dobro prakso

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

1a. Uradni nadzor se izvaja nad celotno 
verigo živalskih stranskih proizvodov od 
kraja nastanka do obdelave, uporabe ali 
odstranjevanja.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Komisija zagotovi, da smernice za 
dobro prakso, oblikovane, potrjene in 
pregledane v skladu s poglavjem III 
Uredbe (ES) 183/2005 o zahtevah glede 
higiene krme, vključujejo praktična 
navodila glede zahtev te uredbe za zadevni 
sektor.

Obrazložitev

Smernice, potrjene v okviru uredbe 183/2005/ES, vsebujejo navodila za zadevni sektor in 
organe nadzora glede zbiranja in razlage zahtev na področju varnosti in analize tveganj in 
kritičnih nadzornih točk (HACCP) iz različnih zakonodaj EU. Te smernice so nujne za 
pravilno izvajanje zakonodaje Skupnosti, zlasti za mala in srednje velika podjetja, in učinkovit 
načina za samonadzor v obratih. The obligation to include the requirements of the animal by-
products regulation into these Guides would complete the latter with an essential safety 
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aspect of EU legislation. 

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(ba) uvede posebne pogoje za objekte in 
obrate, da se odpravijo obstoječe 
pomanjkljivosti.

Obrazložitev

Poleg ustavitve ali umika odobritev morajo imeti pristojni organi tudi pristojnost, da 
odpravijo pomanjkljivosti in uvedejo pogoje.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Vsaka država članica pripravi seznam 
objektov, obratov in uporabnikov, ki so bili 
odobreni ali registrirani v skladu s to 
uredbo, in obratov na njenem ozemlju, za 
katere so bile predložene informacije v 
skladu s členom 40(3).

1. Vsaka država članica in podnacionalna 
vlada s pristojnimi pooblastili pripravi 
seznam objektov, obratov in uporabnikov, 
ki so bili odobreni ali registrirani v skladu s 
to uredbo, in obratov na njenem ozemlju, 
za katere so bile predložene informacije v 
skladu s členom 40(3).

Obrazložitev

Podnacionalne vlade so vključene v pravilno izvajanje uredbe.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 7 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

7. Komisija lahko odobri odstopanja od 7. Komisija lahko odobri odstopanja od 
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odstavkov 1 do 4 za odpremo gnoja, ki se 
prevaža med dvema točkama na isti kmetiji 
ali med kmetijami v obmejnih regijah 
držav članic s skupnimi mejami.

odstavkov 1 do 4 za odpremo gnoja ali 
snovi za bioenergijo, ki se prevaža med 
dvema točkama na isti kmetiji ali med 
kmetijami v obmejnih regijah držav članic 
s skupnimi mejami.

Obrazložitev

Odstopanja bi morala veljati ne le za prevoz gnoja, temveč tudi za prevoz snovi, ki se 
uporabljajo kot obnovljiva energija. 

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2a. Končni proizvodi se lahko dajo na trg 
brez omejitev.  

Obrazložitev

Če na eni strani predlog predvideva tako imenovan "konec uporabe" pridobljenih proizvodov, 
namenjenih za nadaljnjo predelavo, obdelavo ali pretvorbo v specializiranih obratih (npr. 
kozmetični izdelki, zdravila itd.), bi bilo po drugi strani tako uporabo smiselno predvideti za 
končne proizvode, ki ne bodo več predelani, obdelani in pretvorjeni, ampak dani na trg v 
embalaži za prodajo, kot je na primer hrana za hišne živali, pridelana v skladu z varnostnimi 
zahtevami te uredbe. 
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