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Pakeitimas 83
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 84
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. nl

Pakeitimas 85
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. nl

Pakeitimas 86
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Be to, šiuo reglamentu nustatytos 
taisyklės turėtų būti taikomos laukinių 
gyvūnų, kurie įtariami užsikrėtę 

(13) Be to, šiuo reglamentu nustatytos 
taisyklės turėtų būti taikomos laukinių 
gyvūnų, kurie įtariami užsikrėtę 

Adlib Express Watermark



AM\765117LT.doc 5/62 PE419.854v01-00

LT

užkrečiama liga, skerdenoms arba tokių 
skerdenų dalims, siekiant apsaugoti nuo 
tokių gyvūnų keliamo pavojaus. Toks 
papildymas nereiškia, kad privaloma rinkti 
ir šalinti laukinių gyvūnų, nugaišusių arba 
sumedžiotų jų natūralioje buveinėje, kūnus. 
Jei vadovaujamasi gerąja medžiojimo 
patirtimi, laukinių medžiojamų gyvūnų 
žarnyną ir kitas kūno dalis galima saugiai 
šalinti vietoje. Sumedžiotų laukinių gyvūnų 
šalutiniams gyvūniniams produktams šio 
reglamento nuostatos taikomos tik tada, jei 
tokių medžiojamų gyvūnų tiekimui rinkai 
taikomi maisto higienos teisės aktai ir yra 
numatyta gamybos įmonių, tvarkančių 
medžiojamus gyvūnus, veikla.

užkrečiama liga, skerdenoms arba tokių 
skerdenų dalims, siekiant apsaugoti nuo 
tokių gyvūnų keliamo pavojaus. Toks 
papildymas nereiškia, kad privaloma rinkti 
ir šalinti laukinių gyvūnų, nugaišusių arba 
sumedžiotų jų natūralioje buveinėje, kūnus. 
Jei vadovaujamasi medžioklės teisės 
nuostatomis, laukinių medžiojamų gyvūnų 
žarnyną ir kitas kūno dalis galima saugiai 
šalinti vietoje. Sumedžiotų laukinių gyvūnų
šalutiniams gyvūniniams produktams šio 
reglamento nuostatos taikomos tik tada, jei 
tokių medžiojamų gyvūnų tiekimui rinkai 
taikomi maisto higienos teisės aktai ir yra 
numatyta gamybos įmonių, tvarkančių 
medžiojamus gyvūnus, veikla.

Or. de

Pagrindimas

Formuluotė „geroji medžiojimo patirtis“ – nėra aiški teisinė sąvoka ir jos kaip tokios 
medžioklės teisėje nėra, todėl gali atsirasti teisinio netikrumo ir skirtingų aiškinimų. Kadangi 
medžiojama turi būti pagal atitinkamos valstybės narės medžioklės teisės nuostatas, 
tikslingiau būtų pasirinkti šią aiškią apibrėžtį.

Pakeitimas 87
John Bowis, Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Šalutinius gyvūninius produktus 
galima naudoti tik tada, kai juos perdirbant 
ir tiekiant rinkai iš šalutinių gyvūninių 
produktų pagamintus produktus buvo 
sumažintas pavojus visuomenės ir gyvūnų 
sveikatai. Jei tokia galimybė nenumatyta, 
tokius šalutinius gyvūninius produktus 
reikėtų šalinti laikantis saugių sąlygų.
Galimybes panaudoti skirtingų kategorijų 
šalutinius gyvūninius produktus reikėtų 
išaiškinti derinant su kitais Bendrijos teisės 

(33) Šalutinius gyvūninius produktus 
galima naudoti tik tada, kai juos 
perdirbant ir tiekiant rinkai arba 
naudojant iš šalutinių gyvūninių 
produktų pagamintus produktus buvo 
sumažintas pavojus visuomenės ir 
gyvūnų sveikatai. Tokio perdirbimo arba 
tiekimo rinkai atvejais turėtų būti 
gaunamas kompetentingų institucijų 
pritarimas. Kai šalutiniai gyvūniniai 
produktai ir jų gaminiai naudojami 
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aktais. minėtuoju būdu, jie turėtų būti 
klasifikuojami ne kaip atliekos, bet kaip 
produktai. Jei tokia patvirtinto 
naudojimo galimybė nenumatyta, tokius 
šalutinius gyvūninius produktus reikėtų 
šalinti kaip atliekas laikantis saugių 
sąlygų. Galimybes panaudoti skirtingų 
kategorijų šalutinius gyvūninius 
produktus reikėtų išaiškinti derinant su 
kitais Bendrijos teisės aktais. Komisija 
turėtų registruoti patvirtinto naudojimo 
atvejus ir atnaujinti duomenis pagal 
komitologijos procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime siekiama daugiau aiškumo, kada šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai 
klasifikuojami kaip produktai ir kaip tai susiję su atliekas reglamentuojančiais teisės 
aktais.

Pakeitimas 88
John Bowis, Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų 
gaminiai turėtų būti šalinami laikantis 
aplinkos teisės aktų, reglamentuojančių 
sąvartynų veiklą ir atliekų deginimą. Kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas, deginti 
reikėtų vadovaujantis 2000 m. gruodžio 
4 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2000/76/EB dėl atliekų 
deginimo22. Atliekos bendrai deginamos
(utilizavimui arba šalinimui) laikantis 
panašių patvirtinimo ir paties atliekų 
deginimo sąlygų, visų pirma, į orą 
išmetamų ribinių verčių, nuotekų ir likučių 
išmetimo bei kontrolės, stebėsenos ir 
matavimo reikalavimų atžvilgiu. Todėl 

(34) Atliekomis laikomi šalutiniai 
gyvūniniai produktai ir jų gaminiai turėtų 
būti šalinami laikantis aplinkos teisės aktų, 
reglamentuojančių sąvartynų veiklą ir 
atliekų deginimą. Kad būtų užtikrintas 
nuoseklumas, deginti reikėtų vadovaujantis 
2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl 
atliekų deginimo22. Atliekos bendrai 
deginamos (utilizavimui arba šalinimui) 
laikantis panašių patvirtinimo ir paties 
atliekų deginimo sąlygų, visų pirma, į orą 
išmetamų ribinių verčių, nuotekų ir likučių 
išmetimo bei kontrolės, stebėsenos ir 
matavimo reikalavimų atžvilgiu. Todėl 
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reikėtų leisti bendrai deginti visų trijų 
kategorijų medžiagas prieš tai jų 
neperdirbus.

reikėtų leisti bendrai deginti visų trijų 
kategorijų medžiagas prieš tai jų 
neperdirbus, jeigu buvo nustatyta, kad jos 
turi būti šalinamos kaip atliekos ir neturi 
būti perdirbtos arba naudojamos kaip 
produktai ar jų gaminiai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime siekiama daugiau aiškumo, kada šalutiniai gyvūniniai produktai ir iš jų 
pagaminti produktai klasifikuojami kaip produktai ir kaip tai susiję su atliekas 
reglamentuojančiais teisės aktais.

Pakeitimas 89
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl
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Pagrindimas

Terminas „naudojimas“ yra tikslesnis ir aiškesnis negu terminas „utilizavimas“. Šis terminas 
taip pat vartojamas Pagrindų direktyvoje dėl atliekų 2008/98/EB.

Pakeitimas 90
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(35) Šalutinius gyvūninius produktus ir jų 
gaminius galima leisti naudoti degimo 
procese kaip kurą; tai būtų laikoma 
naudojimu. Tačiau tai reikėtų daryti 
laikantis sąlygų, kuriomis užtikrinama 
visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsauga, 
bei aplinkos apsaugos standartų, nurodytų 
Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m.
gruodžio 4 d. Direktyvoje 2000/76/EB dėl 
atliekų deginimo.

Or. nl

Pagrindimas

Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het aanboren van hernieuwbare 
energiebronnen en het veilig verwerken van voor de voedselketen risicovol dierlijk afval. Om 
dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor het gebruiken van dierlijke producten als 
stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de milieunormen van richtlijn 2000/76/EG 
gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te creëren. Een eenduidige toepassing van 
de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt 
overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG voor wat de verbranding van dierlijke 
bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort of 
voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 

Pakeitimas 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
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45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Neturėtų būti nustatyta apribojimo, kad tam tikrose šėrimo vietose gyvūnų kūnus galima šerti 
tik maitlesiams paukščiams. Turėtų būti leidžiama šerti ir kitus paukščius, kurie kartais minta 
maita ir yra nykstantys ar saugomi, pvz., barzdotąjį grifą arba karališkąjį erelį. 

Pakeitimas 92
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) Kad būtų užtikrinta galimų pavojų 
kontrolė, galima reikalauti sterilizuoti 
slėgiu ir laikytis papildomų vežimo sąlygų.
Siekiant užtikrinti atsekamumą ir valstybių 
narių kompetentingų institucijų, 
kontroliuojančių medžiagų srautą, 
bendradarbiavimą, reikėtų naudoti sistemą 
TRACES, įdiegtą 2004 m. kovo 30 d. 
Komisijos sprendimu dėl TRACES 
sistemos įdiegimo, per kurią galima 
pateikti visą informaciją apie visą 
išsiunčiamą 1 ir 2 kategorijos medžiagą bei 
jos gaminius, gautus perdirbant gyvūninius 
produktus, ir apie 3 kategorijos perdirbtus 

(51) Kad būtų užtikrinta galimų pavojų 
kontrolė, galima reikalauti sterilizuoti 
slėgiu ir laikytis papildomų vežimo sąlygų.
Siekiant užtikrinti atsekamumą ir išvengti  
neteisėto pakartotinio mėsos ir jos 
gaminių ženklinimo, dėl kurio anksčiau 
kilo pasenusios mėsos skandalų, reikėtų 
stiprinti valstybių narių kompetentingų 
institucijų, kontroliuojančių medžiagų 
srautą, bendradarbiavimą. Todėl reikėtų 
naudoti sistemą TRACES, įdiegtą 2004 m. 
kovo 30 d. Komisijos sprendimu dėl 
TRACES sistemos įdiegimo, per kurią 
galima pateikti visą informaciją apie visą 
išsiunčiamą 1 ir 2 kategorijos medžiagą bei 
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gyvūninius baltymus. jos gaminius, gautus perdirbant gyvūninius 
produktus, ir apie 3 kategorijos perdirbtus 
gyvūninius baltymus.

Or. en

Pakeitimas 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kai nėra įtarimo, kad jie užkrėsti 
žmonėms ar gyvūnams užkrečiamomis 
ligomis, išskyrus prekybai sugautus 
vandens gyvūnus;

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 94
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šalutiniams gyvūniniams produktams iš 
laukinių medžiojamų gyvūnų ir laukinių 
medžiojamų gyvūnų mėsos, kaip nurodyta 
Reglamento (EB) Nr. 853/2004 1 
straipsnio 3 dalies e punkte;

b) šalutiniams gyvūniniams produktams iš 
laukinių gyvūnų ir laukinių gyvūnų mėsos, 
kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 
853/2004 1 straipsnio 3 dalies e punkte;

Or. de
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Pagrindimas

Neapibrėžtos sąvokos „laukiniai medžiojami gyvūnai“ ir „laukinių medžiojamų gyvūnų 
mėsa“ siekiant išlaikyti kalbinį vienodumą maisto produktų srityje turėtų būti pakeistos į 
sąvokas „laukiniai gyvūnai“ ir „laukinių gyvūnų mėsa“, kadangi darant nuorodą į 
atitinkamą Reglamento Nr. 853/2004 nuostatą, tampa aišku, kad mintyje turimi laukiniai 
medžiojami gyvūnai ar laukinių medžiojamų gyvūnų mėsa. 

Pakeitimas 95
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kilmės ūkyje gautam, laikomam, 
pašalinamam ar naudojamam skystam 
pienui, priešpieniui ir jų gaminiams;

d) kilmės ūkyje gautam, laikomam, 
pašalinamam ar naudojamam žaliam 
pienui, priešpieniui ir jų gaminiams;

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „skystas pienas“ neapibrėžta nei reglamente dėl šalutinių gyvūninių produktų, nei 
reglamente dėl vadinamojo higienos paketo. Todėl tikslingiau vartoti sąvoką „žalias“ pienas.

Iškirti sausą pieną, kaip tai dar padaryta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, jau nėra 
reikalinga, kadangi dabar į tą patį sakinį įtraukiama frazė „ir jų gaminiams“, taigi apimami 
ir sauso pieno milteliai, ir iš jų pagamintas sausas pienas.

Pakeitimas 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) nedideli 3 kategorijos šalutinių 
produktų, laikantis nacionalinių taisyklių 
gaminamų mažmeninėse įmonėse, kurių 
veiklos apimtis yra nedidelė, veikla 
vykdoma vietos lygmeniu arba siauroje 
srityje, kiekiai;

Or. es

Pagrindimas

Išimtys turėtų būti taikomos nedideliems 3 kategorijos šalutinių produktų, laikantis 
nacionalinių taisyklių gaminamų mažmeninėse įmonėse, kiekiams tais atvejais, jei minėtajame 
reglamente nustatytų sandėliavimo ir surinkimo taisyklių taikymas tokioms įmonėms būtų 
neproporcingas jų gaminamų šalutinių produktų pobūdžiui ir kiekiui.

Pakeitimas 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) viešojo maitinimo atliekas, išskyrus (f) viešojo maitinimo, taip pat mažmeninės 
ir didmeninės prekybos atliekoms, išskyrus 

Or. en
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Pagrindimas

Animal by-products from retail and wholesale premises represent the same level of risk as 
catering waste. Both materials should therefore be treated in an equivalent manner and thus 
be exempted from the scope of the proposed ABP Regulation.

Exempting retail/wholesale waste from the scope would be coherent with the existing 
legislations (General Food Law Regulation 178/2002/EC and the Hygiene Regulations 852 
and 853 from 2004) which already contain very strict requirements. Therefore retailers 
already have set up systems to comply with these safety rules (for public and animal health) in 
order to provide safe food and to prevent that any ABP will end up in the food supply chain. 
In any way, it must be ensured that any new legislation will be consistent with any existing 
legislation.

Pakeitimas 99
Horst Schnellhardt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) iš gyvūninių riebalų, laikantis 
įgyvendinimo nuostatose nustatytų sąlygų, 
vykdant hidrolizę, muilinimą ar hidrinimą 
pagamintiems oleocheminiams 
produktams.

Or. de

Pagrindimas

Iš gyvūninių riebalų vykdant hidrolizę, muilinimą ar hidrinimą pagaminti oleocheminiai 
produktai nekelia jokio pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai. 
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Pakeitimas 100
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) šalutiniams gyvūniniams produktams, 
skirtiems žmonių laikomų ir maistui 
nenumatytų laukinių mėsėdžių ar 
visaėdžių gyvūnų pašarui, jei šiems 
gyvūnams šeriami šalutiniai gyvūniniai 
produktai atitinka natūralaus jų ėdalo 
asortimentą ar yra jo pakaitalas ir tai nėra 
šalutiniai gyvūniniai produktai, kurie 
galėtų kelti didesnę riziką užsikrėsti 
užkrečiama spongiformine encefalopatija.

Or. de

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 taikymo sritį reikia dar labiau apriboti. Tai, kad, pvz.,  visas 
galvijas ar antilopė sušeriama liūtui ar meškai ar tai, kad pelės šeriamos ropliams, atitinka 
natūralias šių gyvūnų maitinimosi ypatybes, todėl tam neturėtų būti jokių apribojimų.  

Išimtys, numatytos šio pasiūlymo 27 straipsnio 2 dalyje, nėra pakankamos, kadangi jos apima 
tik atvejus, kai šeriami zoologijos sodų gyvūnai (bet ne cirko gyvūnai) nurodytų pavojingų 
medžiagų (NPM) turinčiais negyvais gyvūnais ar gyvūnų dalimis. 

Pakeitimas 101
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) gyvūnų augintinių ėdalui, skirtam 
naudoti vietoje ir gautam iš kilmės ūkyje 
paskerstų gyvūnų, naudojamų tik 
ūkininko ir jo šeimos reikmėms, laikantis 
nacionalinių teisės aktų;

Or. de
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Pagrindimas

Pasiūlyme trūksta išimties, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 1 straipsnio 2 dalies d 
punkte. Ją vėl reikėtų įtraukti ir išplėsti, kad ji apimtų ne žalią gyvūnų augintinių ėdalą, 
pagamintą iš ūkyje paskerstų gyvūnų mėsos.

Pakeitimas 102
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) gyvūnų augintinių ėdalui, 
pagamintam registruotose maisto 
produktų įmonėse iš maisto produktams 
tinkamų medžiagų ir tokiomis pačiomis 
higienos sąlygomis kaip maisto produktai;

Or. de

Pagrindimas

Gyvūnų augintinių ėdalas, pagamintas registruotose maisto produktų įmonėse iš maisto 
produktams tinkamų medžiagų ir tokiomis pačiomis higienos sąlygomis kaip maisto 
produktai, neturėtų būti įtraukiamas į šio reglamento taikymo sritį. Šioms įmonėms nebūtina 
numatyti papildomų nuostatų pagal teisės aktus dėl šalutinių gyvūninių produktų.
Patvirtintos maisto produktų įmonės, kurių apyvarta ir veiklos spektras didesni, turi 
registruotis, kaip numatyta 7 straipsnio 1 dalies a punkte ir 32 straipsnyje.

Pakeitimas 103
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) tik iš maistui tinkamų skerdenos ar 
paskerstų gyvūnų pagamintam gyvūnų 
augintinių ėdalui iš mažmeninių 
parduotuvių arba greta pardavimo punktų 
esančių vietų, kur mėsa pjaustoma, 
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apdorojama ir saugoma tik vartotojams 
aprūpinti skirtoje vietoje; 

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlyme trūksta išimties, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 1 straipsnio 2 dalies a 
punkte. Ją vėl reikėtų įtraukti ir išplėsti, kad ji apimtų ne žalią gyvūnų augintinių ėdalą.

Pakeitimas 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės savo teritorijose 
nustato taisykles, reglamentuojančias šio 
straipsnio 2 dalies db punkte nurodytą 
veiklą, įmones ir darbuotojus. Šiomis 
taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad būtų 
laikomasi šio reglamento tikslų.

Or. es

Pagrindimas

Tokiose mažmeninėse įmonėse kaip mėsinės ir žuvies parduotuvės gaminamų šalutinių 
produktų tvarkymo taisyklės turėtų būti nustatomos valstybių narių lygmeniu.

Pakeitimas 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šis reglamentas nepažeidžia Bendrijos 
veterinarijos teisės aktų, kurių tikslas − 
kontroliuoti ir likviduoti tam tikras 

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
galiojančių visuomenės ir gyvūnų 
sveikatos srities Bendrijos taisyklių, 
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gyvūnų ligas. įskaitant griežtesnes taisykles dėl tam 
tikrų užkrečiamųjų spongiforminių 
encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir 
likvidavimo.

Or. es

Pagrindimas

Ši pakeitimo formuluotė yra tikslesnė negu sąvoka „Bendrijos veterinarijos teisės aktai“.

Pakeitimas 106
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 25 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a.centrifuguojant arba separuojant 
gautos nuosėdos – medžiaga, atsirandanti 
kaip šalutinis produktas, kai iš žalio pieno 
pašalinami grietinėlė ir liesas pienas ir 
(arba) jis išskaidomas į grietinėlę ir liesą 
pieną. 

Or. de

Pagrindimas

Įtraukus minėtą 26 dalį, pateikiama aiški apibrėžtis, susijusi su nauju 13 straipsnio n punktu.

Pakeitimas 107
John Bowis, Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 25 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) kuro deginimas – kontroliuojama ir 
greita egzoterminė šalutinių gyvūninių 
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produktų ar jų gaminių oksidacija 
siekiant leidžiamo deginimo proceso metu 
gauti naudingos energijos.

Or. en

Pagrindimas

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the 
necessary  exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve 
safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with 
the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast

In addition, the definitions  within the IPPC recast of  “Waste incineration plant” and “Waste 
Co-incineration plant”,  clearly  differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste 
(Co) Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR. 

Pakeitimas 108
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 25 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25bis) kuro deginimas – šalutinių 
gyvūninių produktų ir jų gaminių 
naudojimas gamybos vietoje siekiant 
deginimo proceso metu gauti energijos 
laikantis aplinkosaugos standartų, 
nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos 
2000 m. gruodžio 4 d. Direktyvoje 
2000/76/EB dėl atliekų deginimo.

Or. nl

Pagrindimas

Gezien overweging 35 het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als 
stookbrandstof introduceert, moet het "verstoken als brandstof" ook gedefinieerd worden. De 
link met de richtlijn 2000/76/EG is hier essentieel.

(Cf. Motivatie amendement op overweging 35): Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen het aanboren van hernieuwbare energiebronnen en het veilig verwerken van voor de 
voedselketen risicovol dierlijk afval. Om dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor 
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het gebruiken van dierlijke producten als stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de 
milieunormen van richtlijn 2000/76/EG gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te 
creëren. Een eenduidige toepassing van de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De 
Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG 
voor wat de verbranding van dierlijke bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat 
dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 
1774/2002 vallen uitgesloten worden uit het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd 
zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 

Pakeitimas 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų
teritorijoje būtų atitinkama infrastruktūra, 
padedanti užtikrinti, kad šalutiniai 
gyvūniniai produktai būtų:

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) užtikrina šalutinių gyvūninių produktų 
surinkimo ir šalinimo sistemą ir jos veiklą;

Or. es
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) gyvūnų augintinių maisto tvarkymas 
arba gaminimas, kaip nurodyta 45 
straipsnio trečioje pastraipoje.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Pakeitimas 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) šalutinių produktų, išskyrus 
2 straipsnio 3 dalyje nurodytus produktus, 
tvarkymas ar gamyba, išskyrus gyvūnų 
augintinių ėdalo tvarkymą ir gamybą ir iš 
gyvūnų gautų produktų sandėliavimą 
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siekiant panaudoti juos kaip žaliavas 
gaminant pašarus;

Or. es

Pagrindimas

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Pakeitimas 113
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtinimo nereikalavimas Patvirtinimo nereikalavimas ir 
reikalavimas registruotis

Or. de

Pagrindimas

Kai kurios įmonės, kurių nereikalaujama patvirtinti pagal reglamentą dėl šalutinių gyvūninių 
produktų, turi būti registruojamos kompetentingoje institucijoje pagal 32 straipsnio nuostatas 
prieš joms pradedant veiklą. Iš 23 konstatuojamosios dalies darytina išvada, kad įmonės 
turėtų arba privalo taip registruotis. Dėl šios priežasties formuluotėje apie įpareigojimą 
registruotis reikėtų vengti nuorodos į paraišką ir nurodyti pranešimo institucijoms 
įpareigojimą. Kitu atveju būtų nereikalingas ir 31 straipsnis (ypač 2 dalis). 
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Pakeitimas 114
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos, kuri yra patvirtinta arba 
registruota įmonių ir gamybos įmonių
veikla, kurios yra patvirtintos arba 
registruotos pagal:

a) veiklos, kuri yra patvirtinta įmonių 
veikla pagal Reglamentą (EB) Nr. 
853/2004;

i) Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, arba
ii) Reglamentą (EB) Nr. 183/2005;

Or. de

Pagrindimas

Minėti gamybos  įmones šioje nuostatoje nėra nuoseklu (pagal reglamentus (EB) Nr. 
853/2004 ir 183/2005 patvirtinamos įmonės, o ne gamybos įmonės). Išimtis netaikyti 
patvirtinimo reikalavimo šalutinių gyvūninių produktų perdirbimui, laikymui ir kitokiam 
tvarkymui pagal reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir 183/2005 registruotose arba pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 183/2005 patvirtintose įmonėse yra nepriimtina, kadangi neatliekama 
išsamios šių įmonių patikros prieš joms pradedant veiklą, taigi dėl to atsirastų tikrinimo 
spragų. 

Pakeitimas 115
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos, kuri yra patvirtinta arba 
registruota įmonių ir gamybos įmonių
veikla, kurios yra patvirtintos arba 
registruotos pagal:

a) veiklos, kuri yra patvirtinta įmonių 
veikla, kurios yra patvirtintos pagal:

i) Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, arba i) Reglamentą (EB) Nr. 853/2004, arba
ii) Reglamentą (EB) Nr. 183/2005; ii) Reglamentą (EB) Nr. 183/2005;

Or. de
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Pagrindimas

Šioje nuostatoje daryti nuorodą į gamybos įmones būtų nenuoseklu. Pagal reglamentus (EB) 
Nr. 853/2004 ir 183/2005 patvirtinamos tik įmonės, o ne gamybos įmonės (žr. Reglamento dėl 
gyvūninių produktų 7 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį).. Sąvokas reikėtų vartoti 
nuosekliai. Išimtis netaikyti patvirtinimo reikalavimo šalutinių gyvūninių produktų 
perdirbimui, laikymui ir kitokiam tvarkymui pagal reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir 
183/2005 registruotose įmonėse yra nepriimtina, kadangi neatliekama išsamios šių įmonių 
patikros prieš joms pradedant veiklą. 

Pakeitimas 116
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biodujų ir komposto įmonių, kuriose 
šalutiniais gyvūniniai produktai ar jų 
gaminiai transformuojami laikantis 
standartinių parametrų, nustatytų pagal 9 
straipsnio c punktą;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Bendra išimtis nereikalaujant tvirtinti biodujų ir komposto įmonių, kuriose šalutiniai 
gyvūniniai produktai ar jų gaminiai transformuojami laikantis standartinių parametrų, 
nustatytų pagal 9 straipsnio c punktą, yra nepriimtina. Atvejais, kai medžiagos, kurios kelia 
pavojų gyvūnų sveikatai, pvz., skerdienos atliekos, buvę maisto produktai ar viešojo 
maitinimo atliekos, perdirbamos, būtina nustatyti patvirtinimo reikalavimą, siekiant pašalinti 
galimus pavojaus šaltinius prieš tai, kai įmonė pradės veikti. 

Pakeitimas 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biodujų ir komposto įmonių, kuriose Išbraukta.
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šalutiniais gyvūniniai produktai ar jų 
gaminiai transformuojami laikantis 
standartinių parametrų, nustatytų pagal 9 
straipsnio c punktą;

Or. es

Pagrindimas

Net jei minėtosios įmonės neprivalo būti patvirtintos, viešosios administravimo institucijos vis 
tiek privalės patikrinti, ar jos laikosi galiojančių teisės aktų. Dėl to, kad joms nebus taikomas 
patvirtinimo reikalavimas, nebus išplėstas Komisijos tikslas mažinti biurokratiją.

Pakeitimas 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 119
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įmones ir gamybos įmones, kurių
nereikalaujama tvirtinti pagal 1 dalies a, b 

2. Ekonominės veiklos vykdytojai, kurių 
įmonių ar gamybos įmonių
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ir c punktus, registruoja kompetentinga 
institucija, ekonominės veiklos vykdytojui 
pateikus paraišką.

nereikalaujama tvirtinti pagal 1 dalies a, b 
ir c punktus, prieš pradedant šioms 
įmonėms veikti registravimo tikslais apie 
jas praneša kompetentingai institucijai 
pastarosios prašomu būdu.

Paraiškoje turi būti pateikiama ši 
informacija:

Ekonominės veiklos vykdytojas turi
pateikti bent šią informaciją:

a) naudotų šalutinių gyvūninių produktų 
kategorija;

a) naudotų šalutinių gyvūninių produktų 
kategoriją;

b) vykdomos veiklos, dėl kurios pateikta 
paraiška, naudojant šalutinius gyvūninius 
produktus ar jų gaminius kaip pradinę 
medžiagą, pobūdis.

b) vykdomos veiklos, dėl kurios pateikta 
paraiška, naudojant šalutinius gyvūninius 
produktus ar jų gaminius kaip pradinę 
medžiagą, pobūdį.

Or. de

Pagrindimas

Kai kurios įmonės, kurių nereikalaujama patvirtinti  pagal reglamentą dėl šalutinių gyvūninių 
produktų, turi būti registruojamos kompetentingoje institucijoje pagal 32 straipsnio nuostatas 
prieš joms pradedant veiklą. Iš 23 konstatuojamosios dalies darytina išvada, kad įmonės 
turėtų arba privalo taip registruotis. Dėl šios priežasties formuluotėje apie įpareigojimą 
registruotis reikėtų vengti nuorodos į paraišką ir nurodyti pranešimo institucijoms 
įpareigojimą. Kitu atveju būtų nereikalingas ir 31 straipsnis (ypač 2 dalis). 

Pakeitimas 120
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įmonės, kurios patvirtinamos arba 
registruojamos pagal kitas Bendrijos 
teisės aktų nuostatas ir kurios paima, 
surenka, laiko, transportuoja, tvarko ar 
perdirba šalutinius gyvūninius produktus, 
taip pat turi atitikti šio reglamento 
nuostatas.

Or. de
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Pagrindimas

Gamybos įmonėms arba įmonėms, kurios patvirtinamos arba registruojamos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 arba Reglamentą (EB) Nr. 183/2005, nereikia gauti 
papildomo patvirtinimo, kad joms būtų leista vykdyti veiklą pagal reglamentą dėl šalutinių 
gyvūninių produktų. 24 konstatuojamojoje dalyje pagrindžiama, kad, kai įmonės 
patvirtinamos pagal minėtus reglamentus, atsižvelgiama ir į šio reglamento tikslus. Taigi 
reikėtų nurodyti, kad tokiais atvejais taip pat taikomos nuostatos dėl patvirtinimo sąlygų 
pagal teisės aktus dėl šalutinių gyvūninių produktų.

Pakeitimas 121
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įmonių tvirtinimas Įmonių ir gamybos įmonių tvirtinimas 

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti taikoma ir gamybos įmonėms (patvirtinimas, suteikiamas, kai 
apsilankoma įmonėje, ir sąlyginis patvirtinimas).  Formuluotę reikia priderinti prie 
analogiškos Reglamento( EB) Nr. 882/2004 31 straipsnio 2 dalies nuostatos. Taip pat reikėtų 
patikslinti, kad sąlyginio ir galutinio patvirtinimų suteikimas gali priklausyti nuo to, ar 
laikomasi reikalavimų.

Pakeitimas 122
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija tvirtina 
įmonę, jeigu ekonominės veiklos 
vykdytojas su paraiška pateikia įrodymą, 
kad:

1. Kompetentinga institucija tvirtina įmonę 
arba gamybos įmonę, jeigu ekonominės 
veiklos vykdytojas su paraiška pateikia 
įrodymą, kad:

Or. de
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Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti taikoma ir gamybos įmonėms (patvirtinimas, suteikiamas, kai 
apsilankoma įmonėje, ir sąlyginis patvirtinimas). Formuluotę reikia priderinti prie 
analogiškos Reglamento( EB) Nr. 882/2004 31 straipsnio 2 dalies nuostatos. Taip pat reikėtų
patikslinti, kad sąlyginio ir galutinio patvirtinimų suteikimas gali priklausyti nuo to, ar 
laikomasi reikalavimų.

Pakeitimas 123
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) jei 2 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodyti gyvūniniai šalutiniai produktai 
laikomi arba perdirbami, tai šie produktai 
perdirbami visada atskirai (atskiriama 
pasinaudojant organizacinėmis ir 
fizinėmis priemonėmis) nuo tam tikrų 
žmonių maistui skirtų produktų, o visi 
produktai atitinkamai ženklinamai kaip 
maisto produktai arba šalutiniai 
gyvūniniai produktai; galutiniai produktai 
turi būti laikomi atskirose patalpose ar 
atskiruose įrenginiuose, kurie atitinkamai 
ženklinami. Ekonominės veiklos 
vykdytojas turi užtikrinti, kad galutiniai 
produktai negalėtų patekti į žmonėms 
skirto maisto grandinę;

Or. de

Pagrindimas

Jei 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti gyvūniniai šalutiniai produktai ir maisto produktai 
perdirbami toje pačioje įmonėje, šalutiniams produktams perdirbti reikėtų gauti atskirą 
patvirtinimą ir šių dviejų tipų perdirbimo procesus reikėtų vykdyti atskirai.  Erdvinis 
atskyrimas nebūtinas, jei perdirbama visiškai uždaruose įrenginiuose ar prietaisuose, kurie 
naudojami tik šalutiniams produktams perdirbti. 
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Pakeitimas 124
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija įmonę 
patvirtina tik po apsilankymo vietoje.

2. Jei ekonominės veiklos vykdytojas 
pateikia paraišką gauti patvirtinimą pagal 
šį reglamentą, kompetentinga institucija
apsilanko atitinkamoje vietoje.

Kompetentinga institucija gali sąlyginai 
patvirtinti įmonę, jeigu ji mano, kad 
įmonė atitinka visus šio straipsnio 1 dalies 
a ir b punktuose nurodytus reikalavimus.

Kompetentinga institucija įmonei gali
suteikti patvirtinimą, kad leidžiama 
vykdyti atitinkamą veiklą tik tuomet, jei 
ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, kad 
įmonė atitinka šio reglamento 
reikalavimus ir yra pakankamai patikima.  

Galutinį patvirtinimą ji suteikia tik tada, 
kai per tris mėnesius nuo sąlyginio 
patvirtinimo dar kartą oficialiai patikrinus 
įmonę paaiškėja, kad įmonė atitinka visus 
kitus keliamus reikalavimus.

Kompetentinga institucija gali suteikti 
įmonei sąlyginį patvirtinimą, jei 
nustatoma, kad įmonė ar gamybos įmonė 
atitinka visus su infrastruktūra ir įranga 
susijusius reikalavimus. Galutinį 
patvirtinimą ji suteikia tik tada, kai per tris 
mėnesius nuo sąlyginio patvirtinimo dar 
kartą oficialiai patikrinus įmonę paaiškėja, 
kad įmonė atitinka visus kitus pagal šį 
reglamentą keliamus atitinkamus
reikalavimus. Jei įmonė padarė 
akivaizdžią pažangą, tačiau dar neatitinka 
visų keliamų reikalavimų, kompetentinga 
institucija gali pratęsti sąlyginio 
patvirtinimo galiojimą. Tačiau sąlyginis 
patvirtinimas negali iš viso galioti ilgiau 
kaip šešis mėnesius. 

Jei įmonė padarė didelę pažangą, tačiau 
dar neatitinka visų keliamų reikalavimų,
kompetentinga institucija gali pratęsti 
sąlyginio patvirtinimo galiojimą. Tačiau 
sąlyginis patvirtinimas negali iš viso 
galioti ilgiau kaip šešis mėnesius.

Kompetentinga institucija, vykdydama 
oficialią kontrolę, peržiūri įmonių 
patvirtinimus. Jei ji nustato rimtų 
trūkumų ar turi pakartotinai sustabdyti 
įmonės ar gamybos įmonės veiklą, o 
ekonominės veiklos vykdytojas negali 
pateikti pakankamų garantijų, susijusių 
su būsima produkcija, kompetentinga 
institucija pradeda atitinkamas 
procedūras, kad iš įmonės arba gamybos 
įmonės būtų atimtas patvirtinimas. Tačiau 
kompetentinga institucija įmonės ar 
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gamybos įmonės patvirtinimą gali atimti 
laikinai, jei ekonominės veiklos vykdytojas 
gali užtikrinti, kad jis per pagrįstą 
laikotarpį pašalins trūkumus.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti taikoma ir gamybos įmonėms (patvirtinimas, suteikiamas, kai 
apsilankoma įmonėje, ir sąlyginis patvirtinimas).  Formuluotę reikia priderinti prie 
analogiškos Reglamento( EB) Nr. 882/2004 31 straipsnio 2 dalies nuostatos. Taip pat reikėtų 
patikslinti, kad sąlyginio ir galutinio patvirtinimų suteikimas gali priklausyti nuo to, ar 
laikomasi reikalavimų.

Pakeitimas 125
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės, kuriomis iš dalies 
keičiamos neesminės šio reglamento 
nuostatos jį papildant, priimamos 
laikantis 48 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti taikoma ir gamybos įmonėms (patvirtinimas, suteikiamas, kai 
apsilankoma įmonėje, ir sąlyginis patvirtinimas).  Formuluotę reikia priderinti prie 
analogiškos Reglamento( EB) Nr. 882/2004 31 straipsnio 2 dalies nuostatos. Taip pat reikėtų 
patikslinti, kad sąlyginio ir galutinio patvirtinimų suteikimas gali priklausyti nuo to, ar 
laikomasi reikalavimų.
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Pakeitimas 126
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvūninės kilmės produktai, kurie buvo 
deklaruoti kaip netinkami vartoti žmonėms 
dėl galimo fizinio likučių buvimo šiuose 
produktuose;

d) gyvūninės kilmės produktai, kurie buvo 
deklaruoti kaip netinkami vartoti žmonėms 
dėl galimo svetimkūnių buvimo šiuose 
produktuose;

Or. de

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nugaišę gyvūnai, išskyrus nurodytuosius 
11 ar 13 straipsnyje, kurie nebuvo paskersti 
žmonių maistui arba, medžiojamųjų 
gyvūnų atveju, kurie nebuvo užmušti 
žmonių maistui, įskaitant gyvūnus, 
užmuštus ligų kontrolės tikslais, atrajotojų 
ir kiaulių vaisius bei gemalus ir žuvusius 
neišperėtus viščiukus, ir šių gyvūnų dalys, 
išskyrus nurodytuosius 11 ar 13 
straipsnyje;

f) nugaišę gyvūnai, išskyrus nurodytuosius 
11 ar 13 straipsnyje, kurie nebuvo paskersti 
žmonių maistui arba, medžiojamųjų 
gyvūnų atveju, kurie nebuvo užmušti 
žmonių maistui, įskaitant gyvūnus, 
užmuštus ligų kontrolės tikslais, ir šių 
gyvūnų dalys, išskyrus nurodytuosius 11 ar 
13 straipsnyje;

Or. es

Pagrindimas

Išbraukiama frazė turėtų būti įrašyta į atskirą punktą.
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Pakeitimas 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) atrajotojų ir kiaulių vaisius bei 
gemalus ir žuvusius neišperėtus 
viščiukus;

Or. es

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo su 12 straipsnio f punkto pakeitimu, ši frazė turėtų būti įrašyta į atskirą 
punktą.

Pakeitimas 129
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kūnų dalys, kurios yra gyvūnų, 
paskerstų skerdykloje ir buvusių pripažintų 
tinkamais žmonių maistui po ante mortem
patikrinimo arba medžiojamųjų gyvūnų, 
užmuštų vartoti žmonėms pagal Bendrijos 
teisės aktus:

(b) kūnų dalys, kurios yra gyvūnų, 
paskerstų skerdykloje ir buvusių pripažintų 
tinkamais žmonių maistui po ante mortem
patikrinimo, naminių paukščių ar kiškinių 
gyvūnų, paskerstų žemės ūkio įmonėse 
pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 1 
straipsnio 3 dalies d punkto nuostatas, 
arba medžiojamųjų gyvūnų, užmuštų 
vartoti žmonėms pagal Bendrijos teisės 
aktus:

Or. de

Pagrindimas

Minėtieji gyvūnai skerdžiami ir yra tinkami žmonių maistui, todėl atitinkami šalutiniai 
produktai turėtų būti priskirti 3 kategorijai.

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 32/62 AM\765117LT.doc

LT

Pakeitimas 130
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) šalutiniai gyvūniniai produktai, gauti 
gaminant žmonėms vartoti skirtus 
produktus, įskaitant kaulus, iš kurių 
pašalinti riebalai, ir spirgus;

d) šalutiniai gyvūniniai produktai, įskaitant 
šalutinius gyvūninius produktus iš 
mažmeninės ir didmeninės prekybos 
sektorių, gauti gaminant žmonėms vartoti 
skirtus produktus, įskaitant kaulus, iš kurių 
pašalinti riebalai, ir spirgus;

Or. de

Pagrindimas

Su mažmeninės ir didmeninės prekybos sektorių atliekomis susijusi rizika panaši į riziką, kuri 
atsiranda dėl viešojo maitinimo atliekų, todėl jas reikėtų aiškiai apibrėžti kaip tai pačiai 
kategorijai priklausančias atliekas. 

Pakeitimas 131
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) gyvūninės kilmės produktai, išskyrus 
viešojo maitinimo atliekas, kurie, patiekti 
rinkai vartoti žmonėms ar gyvūnams šerti, 
dėl komercinių priežasčių, gamybos 
problemų, pakuotės defektų ar kitų 
trūkumų, nekeliančių pavojaus visuomenės 
ar gyvūnų sveikatai, nebėra skirti vartoti 
žmonėms ar šerti gyvūnams;

e) gyvūninės kilmės produktai, išskyrus 
viešojo maitinimo atliekas, kurie, patiekti 
rinkai vartoti žmonėms ar kaip iš 3 
kategorijos medžiagų pagamintas pašaras
gyvūnams šerti, dėl komercinių priežasčių, 
gamybos problemų, pakuotės defektų ar 
kitų trūkumų, nekeliančių pavojaus 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai, nebėra 
skirti vartoti žmonėms ar šerti gyvūnams;

Or. de
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Pagrindimas

"Andere tierische Erzeugnisse […], die nach Inverkehrbringen […] zur Verfütterung aus 
kommerziellen Gründen oder auf Grund von Herstellungs- und Verpackungsmängeln oder 
anderen Mängeln, von denen kein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeht, 
nicht mehr […] zur Verfütterung bestimmt sind" dürfen nicht einheitl. als Material der 
Kategorie 3 kategorisiert werden. Dem Wortlaut nach würde damit jegliches zur Verfütterung 
ehemals bestimmtes Futtermittel erfasst werden, also auch solches aus Material der 
Kategorie 1 oder 2 hergestelltes. Die ehemaligen Futtermittel mit/aus tierischen Bestandteilen 
dürfen nur aus Material der Kategorie 3 oder lebensmitteltauglichem Material hergestellt 
worden sein, um sie als Material der Kategorie 3 zu kategorisieren.

Pakeitimas 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) gyvūninės kilmės produktai, išskyrus 
viešojo maitinimo atliekas, kurie, patiekti 
rinkai vartoti žmonėms ar gyvūnams šerti, 
dėl komercinių priežasčių, gamybos 
problemų, pakuotės defektų ar kitų 
trūkumų, nekeliančių pavojaus visuomenės 
ar gyvūnų sveikatai, nebėra skirti vartoti 
žmonėms ar šerti gyvūnams;

(e) gyvūninės kilmės produktai, išskyrus 
viešojo maitinimo ir mažmeninės arba 
didmeninės prekybos atliekas, kurie, 
patiekti rinkai vartoti žmonėms ar 
gyvūnams šerti, dėl komercinių priežasčių, 
gamybos problemų, pakuotės defektų ar 
kitų trūkumų, nekeliančių pavojaus 
visuomenės ar gyvūnų sveikatai, nebėra 
skirti vartoti žmonėms ar šerti gyvūnams;

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 133
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Vandens fauna ir jos šalutiniai produktai apima daugiau gyvūnų, nei išvardyta, ypač 
bestuburius įvairiomis gyvenimo stadijomis, pvz., vabzdžių lervas ir kirminus, kurie 
naudojami gyvūnams augintiniams skirtų pašarų gamyboje.

Pakeitimas 134
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 135
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) viešojo maitinimo atliekos, išskyrus 
nurodytas 11 straipsnio e punkte. 

(m) viešojo maitinimo, taip pat 
mažmeninės ir didmeninės prekybos 
atliekos, išskyrus nurodytas 11 straipsnio e 
punkte. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 137
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) perdirbant pieną centrifugavimo arba 
separavimo būdu gautos nuosėdos po tai, 
atliekamas terminis apdorojimas pagal 
VIII priedo I skyriaus H punktą (8 
metodas).

Or. de
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Pagrindimas

ES Komisijos 36 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, jog reikia numatyti, kad medžiagą, 
pateiktą detoksikacijos procesui, kaip apibrėžta 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose, galima 
naudoti gyvūnams šerti. Atlikus minėtame dokumente aprašytą procedūrą, nurodytą VIII 
priedo I skyriaus H punkte (8 metodas), centrifugavimo arba separavimo būdu gautos 
nuosėdos laikytinos detoksikuotomis remiantis 36 konstatuojamąja dalimi. 

Pakeitimas 138
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis Išbraukta.
Kategorijų pakeitimai

11, 12 ir 13 straipsniai gali būti Komisijos 
iš dalies keičiami siekiant atsižvelgti į 
mokslo pažangą vertinant rizikos lygį, 
jeigu ši pažanga gali būti įrodyta 
remiantis atitinkamos mokslo institucijos 
atliktu rizikos vertinimu. Tačiau šiuose 
straipsniuose įvardyti šalutiniai 
gyvūniniai produktai negali būti išbraukti 
iš minėtų sąrašų – gali būti pakeistas tik 
tokių produktų suskirstymas į kategorijas 
arba šie sąrašai gali būti papildyti naujais 
šalutiniais gyvūniniais produktais.
Šio priemonės, kuriomis iš dalies 
keičiamos neesminės šio reglamento 
nuostatos, priimamos pagal 48 straipsnio 
4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Nepriimtina, kad Komisija pagal 48 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu galėtų pakeisti esamą šalutinių gyvūninių produktų klasifikaciją, o Parlamentas ir 
Taryba neturėtų intervencijos galimybių sprendžiant pakeitimų turinio klausimus, kadangi 
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šiuo atveju pakeitimai susiję su esminiais dalykais, taigi dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į 
pagrindinės teisės svarbą jie gali būti padaryti tik vykdant procedūrą, kurioje deramai 
dalyvauja Taryba. 

Pakeitimas 139
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai 
užtikrina, kad prie šalutinių gyvūninių 
produktų ir jų gaminių gabenimo metu
pridedamas prekybos dokumentas ir, jei to 
reikalaujama pagal šį reglamentą arba 
pagal 5 dalį priimtą priemonę, sveikatos 
sertifikatas.

2. Asmenys, gabenantys šalutinius  
gyvūninius produktus ir jų gaminius turi 
užtikrinti, kad prie šalutinių gyvūninių 
produktų ir jų gaminių būtų pridedamas 
prekybos dokumentas ir, jei to 
reikalaujama pagal šį reglamentą arba 
pagal 5 dalį priimtą priemonę, sveikatos 
sertifikatas.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti aišku, kas atsakingas už tai, kad prie šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių 
būtų pridedamas prekybos dokumentas, kad būtų galima įvykdyti šią nuostatą ir bausti, jei jos 
nesilaikoma. Vežėjas turėtų būti atsakingas asmuo.

Pakeitimas 140
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tačiau valstybės narės gali patvirtinti 
kitą negu prekybos dokumentas sistemą, 
kai šalutiniai gyvūniniai produktai ir 
perdirbti produktai vežami jų teritorijoje. 
Tokią sistemą turi patvirtinti 
kompetentinga institucija, kuri turi 
užtikrinti visišką šalutinių gyvūninių 
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produktų atsekamumą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl privalomo reikalavimo pateikti prekybos dokumentą veiklos vykdytojai turi didelių 
administracinių išlaidų, kurias tam tikromis sąlygomis būtų galima sumažinti pradėjus taikyti 
alternatyvius šalutinių produktų atsekamumo, kuris yra būtinas, būdus. Tokiais atvejais 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pradėti taikyti alternatyvias priemones. Tokios 
priemonės turėtų būti taikomos tik tais atvejais, kai vežama tos valstybės narės teritorijoje.
Tokią sistemą turi patvirtinti kompetentinga institucija, kuri turi užtikrinti visišką šalutinių 
gyvūninių produktų atsekamumą.  

Pakeitimas 141
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytas dokumentas gali būti 
parengiamas pasinaudojant 
elektroninėmis priemonėmis. Tokiu atveju 
visi – šalutinių gyvūninių produktų ir jų 
gaminių gamintojas, vežėjas ir gavėjas –
turi turėti visą reikalingą naudojant 
elektronines priemones parengtą 
informaciją. Kompetentingos institucijos 
jų prašymu bet kuriuo metu turi galėti 
pasinaudoti šia informacija.

Or. de

Pagrindimas

Kaip ir dabartiname Reglamente (EB) Nr. 1774/2002, Komisijos pasiūlyme nepateikiama 
nuostatų dėl elektroninio prekybos dokumento.  Siekiant palengvinti prekybą, reikia įtraukti 
šias nuostatas.

Adlib Express Watermark



AM\765117LT.doc 39/62 PE419.854v01-00

LT

Pakeitimas 142
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuris asmuo, siunčiantis, gabenantis ar 
gaunantis šalutinius gyvūninius produktus 
ar jų gaminius, saugo siuntų ir susijusių 
komercinių dokumentų ar sveikatos 
sertifikatų duomenis.

Bet kuris asmuo, siunčiantis, gabenantis ar 
gaunantis šalutinius gyvūninius produktus 
ar jų gaminius, saugo siuntų duomenis. Jei 
visi reikalingi duomenys pateikiami 
komerciniuose dokumentuose ar sveikatos 
sertifikatuose, toliau nėra būtina 
registruoti duomenų.

Or. de

Pagrindimas

Neturėtų būti privaloma registruoti komercinių dokumentų duomenų. Jei visi reikalingi 
duomenys pateikiami komerciniuose dokumentuose ar sveikatos sertifikatuose, nereikėtų 
numatyti papildomų reikalavimų registruoti duomenis. 

Pakeitimas 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų, kuriuos reikia saugoti, 
formos;

a) duomenų, kuriuos reikia saugoti, 
minimalaus turinio;

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 144
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Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ekonominės veiklos vykdytojai 
užtikrina, kad įtartina arba žinoma kaip 
neatitinkanti šio reglamento reikalavimų 
medžiaga nebūtų išvežta iš įmonės (nebent 
ji numatyta šalinti), kol ji nebus perdirbta 
prižiūrint kompetentingai institucijai ir 
nebus oficialiai pakartotinai paimti 
mėginiai pagal Reglamento (EB) 
Nr. 882/2004 11 ir 12 straipsnius.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai 
užtikrina, kad įtartina arba žinoma kaip 
neatitinkanti šio reglamento reikalavimų 
medžiaga nebūtų išvežta iš įmonės (nebent 
ji numatyta šalinti), kol ji nebus perdirbta.

Or. es

Pagrindimas

Kompetentinga institucija turėtų įsikišti ir kontroliuoti partijos atšaukimą, perdirbimą arba 
sunaikinimą tik nustačius, kad tam tikra partija buvo išvežta iš įmonės. 

Pakeitimas 145
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įdiegia sistemą, įgalinančią atsekti 
kiekvieną išsiųstą partiją.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
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Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt. 

Pakeitimas 146
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Atsekamumas

1.Būtina užtikrinti šalutinių gyvūninių 
produktų atsekamumą visais gamybos, 
apdirbimo ir platinimo etapais.

2. Ekonominės veiklos vykdytojai turi 
galėti nustatyti kiekvieną asmenį, iš kurio 
jie gavo šalutinį gyvūninį produktą. Šiuo 
tikslu jie parengia sistemas ir procedūras, 
kuriomis naudojantis kompetentingoms 
institucijoms jų prašymu galėtų būti 
teikiama ši informacija.
3. Ekonominės veiklos vykdytojai 
parengia sistemas ir procedūras, skirtas 
kitoms įmonėms, kurioms tiekiami šie 
produktai, nustatyti. Ši informacija 
teikiama kompetentingai institucijai jos 
prašymu.
4. Šalutiniai gyvūniniai produktai, kurie 
tiekiami arba gali būti tiekiami rinkai 
Bendrijoje, deramai ženklinami ar 
padaromi atpažįstamais pasinaudojant 
atitinkama dokumentacija ar informacija 
laikantis atitinkamose nuostatose 
pateikiamų konkretesnių reikalavimų, kad 
būtų galima palengvinti jų atsekamumą.
5. Šio straipsnio reikalavimų vykdymo 
atitinkamuose sektoriuose tikslais gali 
būti priimamos nuostatos pagal 48 
straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. de
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Pagrindimas

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt. 

Pakeitimas 147
Satu Hassi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos b punkte nustatytų tikslų 
valstybės narės užtikrina, kad viešojo 
maitinimo atliekos būtų patikimai 
licencijuotų įmonių naikinamos, 
sterilizuojamos ir saugiai šalinamos 
naudojant tinkamas operacijas. Leidimą 
naudoti viešojo maitinimo atliekas 
kiaulėms šerti gali išduoti valstybė narė 
tik tuo atveju, jeigu visais atžvilgiais bus 
kontroliuojama, ar saugiai utilizuojama ir 
sterilizuojama ir ar laikomasi kitų šio 
reglamento nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Parlamentas ne kartą primygtinai teigė, kad būtina saugiai utilizuoti, sterilizuoti ir šalinti 
maisto atliekas, siekiant įgyvendinti bendrą pašarų draudimą (žr. EP poziciją teisėkūros 
procedūros metu svarstant Reglamentą Nr. 1774/2002/EB ir EP poziciją pirmojo svarstymo 
metu svarstant 2007 m. vasario 13 d. priimtą pagrindų direktyvą dėl atliekų).
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Pakeitimas 148
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

Jeigu viešojo maitinimo atliekos bus naudojamos gyvūnų pašaruose, neišvengiamai kils 
infekcinių gyvūnų ligų protrūkio ir plitimo pavojus. Panašių incidentų jau ne kartą įvyko 
praeityje. Be to, leidus, kad gyvūnų pašarų sudėtyje būtų viešojo maitinimo atliekų, kiltų 
abejonių dėl principo vengti kanibalizmo, kadangi negalėtų būti užtikrinta, kad produktuose 
nebus baltymų, gautų iš tų pačių rūšių gyvūnų, kurie juos ėda.

Pakeitimas 149
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 44/62 AM\765117LT.doc

LT

Pagrindimas

Parlamentas ne kartą primygtinai teigė, kad būtina saugiai utilizuoti, sterilizuoti ir šalinti 
maisto atliekas, siekiant įgyvendinti bendrą pašarų draudimą (žr. EP poziciją teisėkūros 
procedūros metu svarstant Reglamentą Nr. 1774/2002/EB ir EP poziciją pirmojo svarstymo 
metu svarstant 2007 m. vasario 13 d. priimtą pagrindų direktyvą dėl atliekų).

Pakeitimas 150
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) draudžiama šerti ūkinius gyvūnus žole, 
ganant arba šeriant nupjauta žole, iš 
dirvos, kuri buvo tręšiama organinėmis 
trąšomis ar dirvožemį gerinančiomis 
medžiagomis, išskyrus mėšlą;

c) draudžiama ganyklose skleisti 
naudojant šalutinius gyvūninius 
produktus, išskyrus mėšlą ir skrandžio 
turinį, pagamintas trąšas ir dirvožemį 
gerinančias medžiagas;

Or. de

Pagrindimas

Reglamentuojant tik gyvūnų šėrimą augalais iš dirvos, kuri buvo tręšiama šalutiniais 
gyvūniniais produktais (mėšlas neįtraukiamas), nepakankamai atsižvelgiama į pavojus. Todėl 
reikėtų drausti ganyklose skleisti organines trąšas ir dirvožemį gerinančias medžiagas, 
išskyrus mėšlą ir skrandžio turinį. Jokiu būdu nereikėtų nustatyti laukimo intervalų, kadangi 
jie priklauso nuo oro sąlygų ir juos sunku kontroliuoti. Draudimas šerti žole iš minėtosios 
dirvos praktiškai nėra įgyvendinamas. 

Pakeitimas 151
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) draudžiama šerti ūkiuose augintas 
žuvis perdirbtais gyvūniniais baltymais, 
gautais iš tų pačių rūšių ūkiuose augintų 
žuvų kūnų ar kūno dalių.

Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Unklar ist, was unter "Zuchtfischen" zu verstehen ist, da eine Definition fehlt. Ferner fehlt die 
fachliche Grundlage für das Verfütterungsverbot von aus Schlachtabfällen einer Fischart 
gewonnenen Fischmehl an dieselbe Art. In der Praxis würde die Regelung bedeuten, dass 
Fischmehlfabriken gezwungen wären, zu sortieren und Fischmehle getrennt für jede Art 
herzustellen. Das ist unrealistisch. Mit dieser Regelung würde schließlich eine wichtige 
Eiweißquelle beschränkt, die zumindest zu einem kleinen Teil das Problem der 
Fischmehlgewinnung aus den Weltmeeren reduzieren würde.

Pakeitimas 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Šalutinių produktų šalinimas

1, 2 ir 3 kategorijų medžiagos
a) šalinamos kaip atliekos patvirtintoje ar 
registruotoje deginimo įmonėje:
i) iš karto prieš tai jų neperdirbus arba
ii) perdirbtos patvirtintoje įmonėje, taikant 
sterilizaciją slėgiu, jeigu taip reikalauja 
kompetentinga institucija, ir nuolat 
žymint gaunamą medžiagą;
b) jei tai atliekos, šalinamos arba 
perdirbamos patvirtintoje arba 
registruotoje bendro deginimo įmonėje:
i) iš karto prieš tai jų neperdirbus arba
ii) perdirbtos patvirtintoje įmonėje, taikant 
sterilizaciją slėgiu, jeigu taip reikalauja 
kompetentinga institucija, ir nuolat 
žymint gaunamą medžiagą;
c) šalinamos registruotame sąvartyne po 
perdirbimo taikant sterilizaciją slėgiu 
patvirtintoje įmonėje ir nuolat žymint 
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gaunamą medžiagą.

Or. es

Pagrindimas

Įrašomas naujas straipsnis, kuriame nustatomos visų rūšių šalutinių produktų šalinimo 
galimybės, siekiant išvengti galutinės šalutinių produktų naudojimo paskirties, kuri visų 
kategorijų vienoda, kartojimo.

Pakeitimas 153
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali nustatyti įgyvendinimo 
taisykles, užtikrinančias vienodą 1 dalyje 
nustatytų draudimų taikymą, ir priemones, 
kuriomis leidžiama:

2. Komisija gali nustatyti įgyvendinimo 
taisykles, užtikrinančias vienodą 1 dalyje 
nustatytų draudimų taikymą, ir pašarui 
taikomus apribojimus, kurių neviršijus 
atsitiktinė ir naudojant tinkamas 
technines priemones neišvengtina tarša 1 
dalies a ir d punktuose nurodytais 
perdirbtais gyvūniniais baltymais laikoma 
nedidele.

a) šerti kailinius gyvūnus perdirbtais 
gyvūniniais baltymais, gautais iš tų pačių 
rūšių gyvūnų kūnų ar kūno dalių, 
nukrypstant nuo 1 dalies a punkto; bei
b) šerti kailinius gyvūnus žole iš dirvos, 
kuri buvo tręšiama organinėmis trąšomis 
ar dirvožemio savybes gerinančiomis 
medžiagomis, jeigu ganymas ar 
šienavimas vyksta pasibaigus laukimo 
periodui, kuris užtikrina tinkamą 
pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai 
kontrolę, nukrypstant nuo 1 dalies c 
punkto.
Šios priemonės, kuriomis iš dalies 
keičiamos neesminės šio reglamento 
nuostatos jį papildant, priimamos laikantis 
48 straipsnio 4 dalyje nurodytos 

Šios priemonės, kuriomis iš dalies 
keičiamos neesminės šio reglamento 
nuostatos jį papildant, priimamos laikantis 
48 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
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reguliavimo procedūros su tikrinimu. reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Kailinių gyvūnų šėrimas perdirbtais gyvūniniais baltymais pagal 18 straipsnio 2 dalies a 
punktą arba gyvulių ganymas dirvose, kurios buvo apdirbtos organinėmis trąšomis, – tai 
pagrindiniai šio reglamento klausimai. Jie neturėtų būti reglamentuojami įgyvendinimo 
taisyklėse, kaip siūloma 18 straipsnio 2 dalyje. Techninės detalės, susijusios su draudimų ir 
apribojimų, taikomų taršai perdirbtais gyvūniniais baltymais, laikymusi, turėtų būti nustatytos 
įgyvendinimo reglamentuose. 

Pakeitimas 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
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20 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) mėšlas, virškinamojo trakto turinys, 
atskirtas nuo virškinamojo trakto, pienas, 
produktai pieno pagrindu ir priešpienis, jei 
kompetentinga institucija nelaiko jų 
keliančiais kokių nors rimtų užkrečiamųjų 
ligų platinimo pavojų, naudojami dirvai 
tręšti neperdirbti;

f) mėšlas, virškinamojo trakto turinys, 
atskirtas nuo virškinamojo trakto, pienas, 
produktai pieno pagrindu ir priešpienis bei 
kiaušiniai ir kiaušinių produktai, jei 
kompetentinga institucija nelaiko jų 
keliančiais kokių nors rimtų užkrečiamųjų 
ligų platinimo pavojų, naudojami dirvai 
tręšti neperdirbti;

Or. es

Pagrindimas

Siūloma kiaušinius ir kiaušinių produktus traktuoti taip pat kaip pieną ir neperdirbtus 
produktus, kuriuos leistina naudoti.

Pakeitimas 156
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kaip pašarinės žaliavos ūkiniams 
gyvūnams arba šerti ūkiniams gyvūnams, 
išskyrus kailinius gyvūnus, ir tiekiamos 
rinkai pagal 24 straipsnį, išskyrus 13 
straipsnio l ir m punktuose nurodytas 
medžiagas;

i) kaip pašarinės žaliavos arba šerti 
ūkiniams gyvūnams, išskyrus kailinius 
gyvūnus, ir tiekiamos rinkai pagal 24 
straipsnį, išskyrus 13 straipsnio l ir m 
punktuose nurodytas medžiagas;

Or. de

Pagrindimas

Ši pasiūlymo dėl reglamento vieta nėra aiški, kadangi nesuprantama, kodėl i papunktyje 
pateikiama formuluotė „pašarinės žaliavos ūkiniams gyvūnams arba šerti ūkiniams 
gyvūnams“ (taip pat žr. 23 straipsnio 1 dalies f punktą ir 41 straipsnio a punkto i papunktį, 
juose pateikiama formuluotė „pašarinės žaliavos ūkiniams gyvūnams šerti“). Formuluojama 
turėtų būti vienodai arba konstatuojamosiose dalyse reikėtų paaiškinti formuluočių skirtumus.
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Pakeitimas 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio e punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) naudojamos šerti gyvūnams 
augintiniams;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama panaikinti nuorodą į 2 kategorijos medžiagų naudojimą gyvūnams augintiniams 
šerti.

Pakeitimas 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) naudojamos gyvūnams augintiniams 
šerti, kai kalbama apie 3 kategorijos 
medžiagas, kurias turi patvirtinti 
kompetentinga institucija;

Or. es

Pagrindimas

Siekiama panaikinti nuorodą į 1 ir 2 kategorijų medžiagų naudojimą gyvūnams augintiniams 
šerti.
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Pakeitimas 159
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) 13 straipsnio f punkte nurodytos 3 
kategorijos medžiagos ir kiti šalutiniai 
gyvūniniai produktai, kurie šalinami 
gyviems gyvūnams atliekant chirurgines 
intervencijas, leidžiant kompetentingai 
institucijai, šalinami ūkyje.

f) 13 straipsnio f punkte nurodytos 3 
kategorijos medžiagos ir kiti šalutiniai 
gyvūniniai produktai, kurie šalinami 
gyviems gyvūnams atliekant chirurgines 
intervencijas, jei tai leidžiama pagal 
nacionalinius įstatymus, šalinami ūkyje.

Or. de

Pagrindimas

Netikslinga, kad veterinaras po kiekvienos chirurginės intervencijos turi teirautis 
kompetentingos institucijos, kaip jam elgtis su atsiradusiomis medžiagomis.

Pakeitimas 160
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šalutinių gyvūninių produktų 
perdirbimo metodai, išskyrus sterilizaciją 
slėgiu, visų pirma dėl laiko, temperatūros 
ir slėgio parametrų, taikomų naudojant 
šiuos perdirbimo metodus;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nepriimtina, kad Komisija pagal 48 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu galėtų pakeisti esamus šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo metodus, o 
Parlamentas ir Taryba neturėtų intervencijos galimybių sprendžiant pakeitimų turinio 
klausimus pagal komitologijos procedūrą, kadangi šiuo atveju pakeitimai susiję su esminiais 
dalykais, taigi dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į pagrindinės teisės svarbą jie gali būti 
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padaryti tik vykdant procedūrą, kurioje deramai dalyvauja Taryba.

Pakeitimas 161
Elisabeth Jeggle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) viešojo maitinimo atliekų vežimas, 
perdirbimas, naudojimas ar šalinimas; 
šios atliekos, kol bus priimtos Bendrijos 
teisinės nuostatos, gali būti vežamos, 
perdirbamos, naudojamos ar šalinamos 
pagal nacionalinės teisės nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypdama nuo 1 ir 2 skirsnių, 
kompetentinga institucija gali leisti, 
laikantis sąlygų, kuriomis užtikrinama 
pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai 
kontrolė, surinkti ir naudoti:

1. Nukrypdama nuo 1 ir 2 skirsnių, 
kompetentinga institucija gali leisti, 
laikantis sąlygų, kuriomis užtikrinama 
pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai 
kontrolė, surinkti ir (arba) naudoti:

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą valstybėms narėms sudaroma galimybė naudoti 2 ir 3 kategorijų 
medžiagas laukiniams gyvūnams šerti (27 straipsnio 1 dalies b punkto v įtrauka) be prievolės 
šias medžiagas surinkti. Dėl toliau išvardintų priežasčių (žr. 4 pakeitimą) itin svarbu leisti 
taikyti šią nukrypti leidžiančią nuostatą valstybėse narėse, kuriose pagal galiojančias 
veiksmingas retų arba saugomų laukinių maitėdų žinduolių ir maitlesių paukščių apsaugos 
nuostatas reikalaujama, kad šių rūšių gyvūnai galėtų surasti atviruose laukuose išmėtytą 
dvėseną. Šiam tikslui dažnai naudojami nugaišę gyvūnai iš didelės apimties gyvulininkystės 
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ūkių.

Pakeitimas 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
Valstybė narė gali patvirtinti priemones, 
skirtas šio straipsnio nuostatoms 
įgyvendinti, ir pranešti apie jas Europos 
Komisijai tam, kad būtų leidžiama 
nesurinkti 1, 2 ir 3 kategorijų medžiagų 
tam tikrose tinklo Natura 2000 srityse 
arba kitose srityse, kuriose, siekiant 
apsaugoti nykstančių ar saugomų rūšių 
gyvūnus arba saugomus maitlesius 
paukščius, šios priemonės yra būtinos 
norint laikytis direktyvų 79/409/EEB ir 
92/43/EEB. Ši nukrypti leidžianti nuostata 
taikoma tiksliai apibrėžtomis sąlygomis 
siekiant išvengti pavojaus visuomenės ir 
gyvūnų sveikatai. 
Taikant šias nukrypti leidžiančias 
nuostatas nepažeidžiamos Sprendimo 
2005/830/CE nuostatos ir nukrypti 
leidžiančios 27 straipsnio 2 dalies 
nuostatos. 

Or. en

Pagrindimas

This amendment deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or 
‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 
100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and 
sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird 
populations. 

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and 
there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous 
birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these 
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locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme 
vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid 
dogs and therefore rabies in humans.

Pakeitimas 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą atsižvelgiama į visų rūšių maitlesius paukščius, saugomus pagal ES ir 
nacionalinę teisę, ir į kitų rūšių gyvūnus, pvz., tokius šiuo metu nykstančius maitėdas 
žinduolius, kaip rudoji meška (Ursus arctos), kuriai netaikoma nė viena nukrypti leidžianti 
galiojančių teisės aktų nuostata.

Pakeitimas 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

saugomų rūšių gyvūnus, gyvenančius jų 
natūralioje buveinėje.

Or. es

Pagrindimas

Šiame reglamente galimybė šalutinius produktus šerti maitlesiams paukščiams turėtų būti 
reglamentuojama lanksčiai ir yra išplečiama, nes buvo nustatyta, kad numatytų išimčių 
nepakanka siekiant sustabdyti paukščių populiacijų nykimą. Be to, panašią išimtį reikia 
numatyti atsižvelgiant į kitų saugomų rūšių, kurioms nustatytas ėdalo trūkumas ir kurių 
populiacijos dėl to nyksta bei kurios jokiomis aplinkybėmis nebus naudojamos žmonių arba 
gyvūnų maistui, gyvūnų šėrimą.

Pakeitimas 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) priemones, kurios yra būtinos siekiant 
užtikrinti, kad kitų rūšių gyvūnai nebūtų 
šeriami šiais pašarais.

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Neturėtų būti nustatyta apribojimo, kad tam tikrose šėrimo vietose gyvūnų kūnus galima šerti 
tik vienos rūšies gyvūnams, nes ten galima būtų šerti ir paukščius, kurie kartais minta maita, 
pvz., barzdotąjį grifą arba karališkąjį erelį.

Pakeitimas 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies b punkto (ii) įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) priemones, kurios yra būtinos siekiant 
užtikrinti, kad kitų rūšių gyvūnai nebūtų 
šeriami šiais pašarais.

(ii) tiksliai apibrėžtas sąlygas siekiant 
išvengti pavojaus visuomenės ir gyvūnų 
sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą valstybei narei suteikiama galimybė netaikant nereikalingų apribojimų 
įsteigti pašarų punktus. Kiekviena valstybė narė gali įsteigti pašarų punktus taikydama 
priemones, pagal kurias užtikrinama prieiga kitų rūšių gyvūnams, ar netaikydama šių 
priemonių. Toks lankstumas svarbus atsižvelgiant, pvz., į šiaurinę Ispanijos dalį, kur maitlesių 
paukščių pašarų vieta gali naudotis ir rudosios meškos (Ursus arctos).

Pakeitimas 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) būtinas sąlygas siekiant išvengti 
pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai.

Or. es
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Pagrindimas

Atsižvelgdamos į pakeitimą dėl 3 dalies b punkto ii papunkčio išbraukimą, valstybės narės 
turi užtikrinti, kad nekiltų pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai.

Pakeitimas 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) laidojant nugaišusius gyvūnus 
augintinius;

(a) laidojant nugaišusius gyvūnus 
augintinius ir arklinių šeimos gyvūnus;

Or. en

Pakeitimas 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Atokių vietovių dydis atitinkamoje 1 
dalies b punkte nurodytoje valstybėje 
narėje negali viršyti tam tikros procentinės 
dalies, kuri bus nustatyta pagal 
geografinius kriterijus ir toje vietovėje 
auginamų galvijų skaičių.

Or. es

Pagrindimas

Vietove paremto kriterijaus nepakanka siekiant išplėsti atokių vietovių apibrėžtį. Taip pat 
reikėtų atsižvelgti į kitus aspektus, kaip antai auginamų galvijų gausa ir salos sąlygos.
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Pakeitimas 173
Satu Hassi, Jill Evans

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 174
Satu Hassi, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) maksimali 2 dalyje nurodytos teritorijos 
procentinė dalis;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Vietove paremto kriterijaus nepakanka siekiant išplėsti atokių vietovių apibrėžtį. Taip pat 
reikėtų atsižvelgti į kitus aspektus, kaip antai auginamų galvijų gausa ir salos sąlygos.
Maksimalią savo teritorijos, kuriai gali būti suteiktas atokios vietovės statusas, procentinę 
dalį nustato valstybės narės, o ne Komisija.

Pakeitimas 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Nepažeidžiant šio straipsnio nuostatų 
metodams, kuriems nereikia keisti 
perdirbimo metodų, tačiau reikia keisti 
numatytus patvirtintų metodų parametrus, 
atitinkama valstybė narė turi suteikti 
nacionalinį patvirtinimą.

Or. es
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Pagrindimas

Tvirtinimo procedūra neturėtų būti taikoma jau patvirtintų metodų numatytų parametrų 
keitimui.

Pakeitimas 177
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Turi būti atliekami visos šalutinių 
gyvūninių produktų grandinės, pradedant 
gamybos vieta ir baigiant tvarkymu, 
naudojimu arba šalinimu, oficialūs 
patikrinimai.

Or. de

Pakeitimas 178
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei kompetentingai institucijai atliekant
oficialius patikrinimus ir priežiūrą 
nustatoma, kad nesilaikoma vieno ar 
daugiau šio reglamento reikalavimų, 
kompetentinga institucija imasi atitinkamų 
veiksmų.

1. Jei nesilaikoma šio reglamento 
reikalavimų, kompetentinga institucija gali 
imtis atitinkamų veiksmų.

Or. de

Pagrindimas

Die Vorschrift kann sprachlich verschlankt werden. Unklar ist, weshalb nur amtliche 
Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen zu Maßnahmen führen können, dies muss auch in 
anderen Fällen möglich sein, wenn der Sachverhalt hinreichend eindeutig ist. Die Norm ist 
jedoch als Ermessensvorschrift auszugestalten, da Fälle nur geringer Verstöße denkbar sind, 
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in denen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dass ggf. nur die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu werden.

Pakeitimas 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai ekonominės veiklos vykdytojas 
planuoja išsiųsti 1 kategorijos medžiagą, 2 
kategorijos medžiagą ar iš 1 kategorijos 
medžiagos gautą mėsą, kaulų miltus ar 
gyvūninius riebalus į kitą valstybę narę, 
paskirties valstybės narės kompetentinga 
institucija nusprendžia dėl ekonominės 
veiklos vykdytojo prašymo:

1. Kai ekonominės veiklos vykdytojas 
planuoja gauti 1 kategorijos medžiagą, 2 
kategorijos medžiagą ar iš 1 kategorijos 
medžiagos gautus mėsos ir kaulų miltus ar 
gyvūninius riebalus iš kitos valstybės 
narės, ekonominės veiklos vykdytojas 
praneša apie tai savo valstybės narės 
kompetentingai institucijai, kuri
nusprendžia:

Or. es

Pagrindimas

Dėl siūlomos sistemos rastųsi su kalba susijusių sunkumų ir sunkumų nustatant 
kompetentingą instituciją, taigi būtų paprasčiau, jei ekonominės veiklos vykdytojas, kuris 
gauna šiuos produktus, praneštų apie tai savo šalies kompetentingai institucijai.

Pakeitimas 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi informaciją apie išsiuntimą 
paskirties vietos kompetentinga institucija 
informuoja kilmės vietos kompetentingą 
instituciją apie kiekvienos siuntos gavimą 
TRACES sistemos priemonėmis.

Išbraukta.
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Or. es

Pagrindimas

Dėl siūlomos sistemos kiltų sunkumų, nes TRACES sistemos priemonėmis neįmanoma apie tai 
pranešti.

Pakeitimas 181
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2 ir 4 dalių nuostatos netaikomos 
šalutiniams gyvūniniams produktams, 
kurie tiekiami kaip techninės paskirties 
gaminiai, naudojami kuriant, tiriant arba 
gaminant farmacijos produktus arba kaip 
laboratoriniai reagentai naudojami kitais 
diagnostiniais ar tyrimų tikslais.

Or. en

Pagrindimas

The Regulation should clearly distinguish between animal by-products moved in large 
volumes between Member States and at risk of entering the food or feed chain and specialist 
animal by-products for pharmaceutical and other diagnostic and research use. The latter are 
safe-sourced, high-value products, which are transported between Member States in very 
small volumes to and from registered suppliers, processors and users. There is negligible risk 
of these specialist products entering the food or feed chain. Paragraphs 2 to 4 would 
constitute a heavy and disproportionate regulatory burden on, as well as excessive 
compliance costs for suppliers, processors and users.)
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Pakeitimas 182
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) šie gaminiai yra a) šie gaminiai yra:
i) neskirti naudoti kaip pašarinės žaliavos 
ūkiniams gyvūnams šerti arba tręšti 
dirvoms, kur ganomi tokie gyvūnai, arba

i) neskirti naudoti tręšti dirvoms, kur 
ganomi ūkiniai gyvūnai,

ii) skirti šerti kailiniams gyvūnams ir

Or. de

Pagrindimas

Pagal antraštę priemonių imamasi reglamentuojant kitų šalutinių gyvūninių produktų 
gaminių tiekimą rinkai, išskyrus pašarų grandinę. Taigi apribojimai yra pertekliniai.
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